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 ري كلعأك ل عر برؤث تر او
 لصرلا لع بانك 15-20 تعلو هدو صون يا
 ظ ١ 1 لبو ايمو شح م
 هالو ريصا: نيس ىلع هينا يىلسو ثيملاوا بير هددت 2 72 يتم

 ةشربو هنمو مانلما ديلا يحوا هنو مهلسلاو ةولصلا دعو 0 درع ا اير ىلع ىيرمدا ىلا بوسنم لصرلا ناذ دهبو نيعمجا هريسيو < 17 كمدلا
 _ءاوهلاو ءالءاو زازلإ يضو ناكرا ةومرا نم تماة تائولالا عير د جوت ريل املام | لوطن مهجأو مالا ماهلدلاواسنالا 3 همح هاا

 كدوسو لويكم ةيبر | تولس|وملا ]و دجوف سءاثلا تالماعمّ . . اهرظنو لاهو بونسو جاعواّورشن تاهيجلاو ةسوبيلاو | ةةيراو ةدوربلاو ةرارعلا يهو تاهقتسا ةجمرا نمو بارشلاو
 2 ثثوسسعو فرحا ةءيرانمهدنارس| ناو عر معو >هرومو
 ظ نمل دبالف 00 ىو فرحاةيبزا
 لا د يرام تماق دق ةانشنإلا نا يلى الو ناكراةعمرا
 جالا وال امنا با مات قارا
 ْ تم هيلع ملف زش )وأ هن اللي هصو ةدورلكو

 0 ظ
 ةريزلاو ناسقنلا ىرلاعا لاوحا ىلع ل ددسي نمولاملا تبب فاننا
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 7 هنن مها بحاوعلا تيب هبارلا يسذ ةكرعلا لاتل هذا "”"  عبارلاليشلاولوموهلعف مورئاماهل متو لامعالا ىلع ةديوق
 مهيازو بلقلا لا تازللا ثحبت اهمو م هتلار ظنلاو ايوزلاو عهسلاك سارت نكس ساوجلاو ساوتلان مت دحيام 1 _ كفل ناشانزو 2لفإلا تيب همس ولكل ئرال| سيؤر نم

 اخذا 

, ” - 5 1 

#١ 1 , 20 7 

 27 0 0 02 0 0 .. 7 نيودس ةيلنا ١ سلا يا ا الا .٠ 0ع ب 4 07
 0 000 . "دوا ل 95

٠, 
  8 5-6مخ يع : م

  0ام 0
 امي 1 هن و

 4 ١ ١1 ١ش



 عباسا] يشل نماورلو معنا زجرشع يداها وهوارلاوداطلةاو

 يعخلاةلاوهو لألسلا تيب هوهس زلكتب رشاعلاو حس الأ نس ٍْ
 تي وجم داعشرشع اننا ورشع يراها نم او رار محط

 ظ 0 ضامإلا تب هريس اوماّدان لاكش الامو دص نماهزخا

 اخ ل م رمل اس ا ياسا
 "٠ م ير حشناومجا بلاء نال عاننا تيب هيسدللش هلاسوانم

 00 0 لا كيب يسرليد لالالا دانا سادسا رهان هل
 | هع تودو بردؤما و | يلا وامشالا بقا يهر نيلبسرلا نم الس توم ا تدل لال

 ||| . صحت لل ارد تاعم منان ةيئامب ةاما لصق ةجدرا دالوالا نمدلوتف فللاتلا

 "اعرم هروهر» نع لاي تيبوهو ف اثنا نمو ىسفنلا تسس.وهو لوالانماورلو
 || معوعرفكك رو .يفاوراوم عئارؤ عس تلا وهو جاو رغسلا تيب هرمسالهش

 ل تيب وهو اا هائلا نير ىننلا تيبوهو لوالا
 رلاو ,عئار شاول وهو نالولسلاو معلا تيب هوهسرلكت

 ا 0

 اورلو دام دادنمالاو ءالعالا تيب هوىس الش نماثلاو

 اولياس | نمار لو معيارو جارثا ارئاوهو هنو لوس كلورمل لاس اور]و رهتارتد مياول] عدارلإ ياش
 نكمالو لمرار ل ملا نازس وهو لملاا ىنم اة هوهسالكخ
 : از منح ري شع نسم وهو تبا داو ولأي اءلوزلا نماورلو مهنا رشع نسال ا وهو انب| ادد تويكيث أ
 ىشع ةعسلاوشالا تلكف ةفاعلا يق اع هوهس ل 4شرشع
 نايل لمصرل|لز اس ددع لصرلا نم, لمرلا دين ون هلمو
  قهااودو سرفلاوم قسو فوتب 0 اجالار ىسكو
 اًرمالا ةّمايو لؤلمو ليا ةشوداكرارالكو لي

 ] لسرلا ىاجسا ددع ظ



 لا ورع بدعلا قننايب ١ لاذ ةبتع دجال
 امل
 صمد

 تيردزبق بأ سيشل قرط قمن ءارتجا ةلمل هنو
 لصولا لع نم عي ةفزحم تي

 ليغلا أ ظنا الما ةلمأس تنام نا قالا فرعتنا تدرا انا
 ظ ثاو ةذما»ةاما نوم ةلّوعوا لخار دوس ناك نا ىسفإل
 جرخاو ىسماخلا.ي لفل بضم قناما لذ لهن افعت تدرا
 الام ناو ناو ركز لدحلا نأك ىاوهدو | يران ناىكنأد لك ا يعنم
 فنرمالاو ىسراسلاو ىسحي نسس|ولا ناي ناو قنا ناك فزرتو
 دوس ن |ىناو دل اولا توحي لعل دي .رركتت سيح شع كاذلأو
 زلذلاو هادراا يعم يف ل. مذ ىا هاو ديجدلو يلع لدن
 ةدس ميم راو يداهلاو شاعلاو ىسائلاو فاثل|دخ
 . ياتلاو قلن ىلء يباوهياو يدانل ل ضف ناك ناذ مهرحرممجتد - ولا ثيرانلا تش زخات ةجيرالا مجرص ان اي ظباو الكشرشع
 تومي داوميلارر اننا ىلع يبارتلاو هاما ل شم نان ءلذدا مي
 تاه ةاملارفرعم ف لام لسن وتم سلا نوككو ىمطرل
 '؟نيلشلاْنِم ملاررو نمل در لكل مرلا برن | الما ةدس أو
 . ةرسازواما ثوكيزاشرل هزه نم لاش هت وللا تناهلاذا: لش
 يف ىطمي اييراز ناو ناو اهيرس يجي ل اد لكت جدإسلا ناكن ا ما بياذن| ةفوش يف لشن ح ثوكت هزه س تاايناو

 و
 عما راوزإ يب ةلّوعرا لادرضنت ناك نا مددااو والا كلامنا .

 ٍي

 7 لش هنزل يعل دي دتوا ىلإم ناكناو هتايج ككل دب



 لكان انخاتكانانوهاملاقيو ديلا ف كسمو ئثييا ةزرعم خي

 01 دعت ؤ رو ىقب نو ةثدلت ثول عطار تاويل يأ هل ْ

 ياو انولي هثالث قب ناو تاب ثويينمنس ا يقداناو
 ةارلاةفعم

 ىناما.امز لفرلا بل توا تن اماركذ ننامو لماع ما ةفرعم يف لش

 ظ نال اره ةزحاذ راسل يعي ا

 ؟ لجو وم ل ىهتؤا ناين 1
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 راو ىلتاعلاو عبارلا نجو لصرلا نم ١ ةباعناو نيطالسلاو
 ' سخم ناكناو ةدوجلاب مكحاذ دعس كش ةرخناذ لفشل ىو ا
 . نؤحدلا ةفرعم ف لسن ههاوشرمو يلعن ركساذ 1( ةرعم ف
 هبدماو حناسلا ذو لمرلا كرنم المان تاطلسلا هلك زر < ىلو
 ..ناو ةدوجلاب هيلءمحاذ دعس ل كش تز>نانرشاعلا هه 2-7

 هيعم ىف لمتد |ةبعنم دوصفملا وبينا ركاز ىسح نأك 2000 0
 لاقلا تنم ااه شوا هربحنم دلجلا دلب نت تاكرحاو ةلقنلا تب تاكا
 | اول ادعس ماو اولا لينا 7 . يدلي

 تاميسا نم ثوم ةرح أن يا سياخلا ةفرعم ىف لصح ملكا ١
 )00010 لاوااوا متن دن هلك لمرلا بما ميدإلا ١ . املا

 0 كايقب ناو يرشملا يلا هجقت ةدسأو قب ناد ةجدرا ةعبرا
 ” 2 هببايلاهجوت ةثالتيتبناو-,طملايلاه حض نينا 0.

 70 نالماياةز مم لصد ةلهلاىلاهعزدةجيرايجنإ» طقشل بألا
 سماذلا يلا ظ او لمرلا بنما بورما طقس نينحلا 2-0( |هنيزج

 بري بدلّمزالإب ضع ىساولا هل دعو تدي نا: نسراسلاو
 طا ةفرعم ف لم دطقس اهب ريو لمعلا تأبن مره يلع
 كزني ةئام لالش اهدامنا ]مرا يذلا داو الا لارانا

 قكإماو لزب رثهيرا:لايشب تاه ناو امتهسنإنزا, ىطملا -بداهلا
 نا لوالا ليشلا يلا ظنا سياخد| لاو ةفعم ف لص
 دو ةيوو حتماوم ي ىومقنو دوعسلإب لفت دعس ناك
 هتوم ىلك لدت ائذلإ لاكشالاو يح هناو كلل زب ةبياملا هل

 ملى ههاو فذلتىلعكرت ةرّماملإو نماثلاو هباسلاو اتزاسدإ ف ىوشم ازا ضماببوا جمجو ا ءامجاوا ةعاجْلتم ٠
 لسن
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 35 0 ف ا 8
 تاس نيروس عدارلاو لوالا نامل ذ[ امال ةفرعم ىف لصف
 دعسلاب ةياعلا تدك ةيوقلا تحيبلا فس وضنو
 ىيببأ نم تيب ثلاّنلا وشن ناو تام انا | تنسح
 ب ىلا ىف لمتملءا ساو لكشلار هرج يلعنوكت ايؤرلا ناد
 دانعلا يرابلا ناثلاو لوإلا لوجا برا ٌمِقرعم
 امهنيثثولي لوسرلا رش اولاو درحلا نماثلاو عباسلاو
 تاكناو نقلا ناك جزامم أمعنس تاناؤ ةقاعلاو
 داتوزلا كناكناو دهسأو يوهالا كلل د نراك كيبرقلا
 ناكوةق الم ا دنع ترئاو دس ا ناك ةِفاهلا هل لوشبو

 عباسلا ىسحو ياّدلاو لّوالا دعس ناو هل ماظلا .
 لالسالا ٠  ةةلدوج| ىلع لوملا لإ دلدلاو ةمدلفلاو ذاتوالاو :يكست مثرعم تاء دوعسلا يلع لاكش دل| نيكس ةقرعم يي تيداب رر. مني تاوْوان لوالا بحاس يدابلا نامت نماثلأو
 ضمامومو سومالا ئادّراو ةومجلأاو .سسفنلا تيب يضر
 : 1 ل

 _ كيلا كاذلا لاقل يلع لودلا لارلاو ءاسلانم ١ مببخلعش ىلع لردوهو سفللا لاح تعي هنيو
 تيدالوااو ل ودلا لهاو لنعفل اورق دلأو منناو فشل | يلعلدي
 دق رسل كب فاعلا وربسلاو ةدوللاو فراعملاواظعلاو
 دتولا ىلبام قطان و هوو وريم الاو تدعلاو لا | تيب
 تيبار تلال ليخلا يلو“ دهنا أي شوهو فعلم هو
 تاكرساو ةلقشاو تاوخدلاو ةوحالا تسومو + جرف
 طقاسومهو ةرهاششاو ةدولإ تدب وهوراىكالاو



 كدا نو لاملازنسلاو ةيئاحباو ةمدل سل يلع دبوهد دتولا
 دمقلاماد 0

 هامش رمر”ىثالاب ءامتجالاو تابحالاواقلو بياطلاو ةش
 0 ءايدلاو يفاوسلا تيب وهف معارل لش ىلع هرقل
 تورو عنادولاوربإطردإو عوربن لاو قكسإو تاراقعلاو كانأو
 دك ءرلاو معلا لوطو ةداوسلا يلع لببوهو لوالا بتاكل

 قررنا ليلر وهو هديب لصحي فن عرس سر هاكر مرمتللا
 . لتنال لوط ىاهدااو ةماعلا بييطو كاملا سو لاّجالاد
 يواسكلاو جا هشالاو دالوالا تييوه دك قدومو ىساكلا
 ليها خممولا يلع ل ديو لياسرلاو ةهازنلا ورابدلاو ىبللاو
 ' قزرلاوةشكلا تارشلاو دومسلاب لست الاو ةليدجبأ ةلشل الاوخالاو
 ١" يا نإ]لغلا يلع لوتلامدلا يوضو دالورلا يلع هلي الدرشلأو ديب
 7١ وهرقشملاو نيسلاو خمامالا تيدروهو 1 سراكلا ةيولاوهو
 رحاورا خلا بباورلإو رسملاو قبالاو مياشلا تيبو لمرلا نيب
 متلو دوعسلا ةباسصالا كلو راف لاو ةدلتلاو مكلأو
 لاومالا مايد ملا فالك لاابلا لهاو عفنر وج لاطتشالا
 تيبروهو < جرماوهو ددإسلا لاشلا ىلع كوقلا ومالا اشر
 ىهو ذا اهبلا نمؤي ىذلاو تازملاو ةلشاو شارلاو دسفلا
 ةنازلاو بدك يلع دو دصتلاو ايلا دوهو ةّرسلم زم
 ةلدولاوحالا داو وداصرلا ةرهو لضلاو ةرس اذلا لادهالاو هانربلاو
 لوتلاةنصالورخمل يلو دا ندلا ىلع ىشين رح اى عض أ يحد !]

 مدعاو فيولاو تولا تيد.وهو يسرك زاوهونمانلا متنا يلع ٠
 دهوالرا حرب لهذا أو بياذلا مددت ثعي هنمو ةينلاو

 نأ



 جييشلاو بياولاو طاسملا لاح هنم كمَس عساتلا ف نماثلا تضت نإ
 لكلا لو وتلا لن مانو نم الا زذاو يوفر
 ةيانزاو جاو نيرا هراؤسالا تسسوهو ثةجيراغلا ةصنالوهو عساتنا
 ةلاسلا دولاو مم يلعا دو ةيبرشلاو 0
 لصتيو قا مرالاو لياشهلاو تاريولأو ةداهسلاو ةاهيلاو ماكحلا ل دعو
 ىهذ -ةأكدلا تييوهو ضامناليشا يلع شل (مقلاومبا لجرب
 . وهو ةئث الل اهجاراو بابسالاو سامملاواطلسااوزحاأ تيب
 أه نفت همالا ةءاافن يلع ل يبو هارلا شو هئاللياساا دتو
 ةلدو ةدياذ هس رمومالا دو ةغراؤلا لا ختشالاو اهتورس ةلقو
 م ىا هماو تتلو ناسا ترثكو ىشمجلادريسالا ليشو اه داذن
 ةولدشملا عسومو :ءاةجالاوهورشم يراها لشلا يلع لولا
 هنم هرعو دولا لياموهو ةداوسلا وهسوهو لمالاو ءأدرلاو
 تقدمت تلا ةيارلاو كما تينروهو لاومالاو لمالاغوبب
 ىومالا بيل هت ىلع ديو فقه أو تقلا تيب نم هئال لماجلا
 عاهتحاو لاهتاوهو تباثرمو فولتم لاج]كيلءاهأبت تلقو
 ضع ن!ثلالكشل| يلو كوقلا عساج ا عاههساو بياغلاب لهشا

 وهرزاركلا باودلاو داسهلاو ءارخالا تب وهو ةلخارلاةرصنلا ٠
 تيياطلسلاة رح تيب صمام تبوهو عما ةدكتيب
 لربو هررعس داوعو ةدبج تال اح لاصتاو لابقالاو ةداحسلا
 نا نم منن ْش نم فاو لاوزيو شاومو تاطلس لابوا يلع
 تيروهو ؛قررطلا شعلاثلا لكشلا ىلع ةدقنلاهعفدو عرش
 ةعرس ىلىالددو َجوسل كاعم هيشراصو ةجرالا نآزبم هنال

 ةئيسلاو ةلههلاو شيطلا,وماعيج ير طضالاو ةبرحلا



 - ةعراالا ضسلا را لشاب ىوتلا دحاوم | يلع تابئ تلد
 000 هن ونعل وس ساعد يال باسر, لوس | مس تيبوهو
 ] لكس ءليدو سراسلاو ىساولا ةجيتؤمو تادبلاةعدرإلا|نازيس
 مملاو ةييموسلاورمومالارعرتو لاهاداش لطاسب يلعو كليم

 داسفلاب ك كم وهو ومالا يف جاتلاو هقسلا يلو ثيردلا يلع
 لامرلا تاونس يجو 2 ةعاوارشع ىسادلا للتملا يلى كوتلا
  تاشلاو ئاولا نيرلاو لقعلا عاري ةّواهلأ ٌةَاع هناليشد
 ةرسلا نسجو را لاو دلوب هلاهقلاو هريس | ,مومالأ ماجه الاب

 رشا 1 نازممللازكش دهو قاوسالاةمدالمو لشن أو عسلاو ظ

 لياسلار. ئلماد تاذمملا ل >داول4و لدلسلا دصق و سئالا
 دو كح نع جرا ذوهو_هربع سفن نعل سي تاشالا نا
 نايم ىوس | او هيلع ركسلاو علا هيلإ هيلع هن اني

 لمرلا جة ددجوو ,همزطخو ىهتوعمو هويفح عمال لمرل
 000 ا

 هشن ارواثس اةدوح انارس هقمقكو هذصو وعم ةييه
 - ةلدلدلابىشلابريولا ىلع ةماعلا ةعاجا أقب ىلع لدي
 ظ ظ كءانضث داطب واهتواطبو حالا لكن و ىيعلا يلع ةدوولا
 لالا ارطبقلا وهد شع نسراساإ لكشل| ىلع كدخلا جيباوحأا

 < اتفالاواونإ نيرلاو لقعلا لعلي بقاوعلإ بش اعوقو
 - لدعلأو جا كلاوداويملا شاور ابق ىومالاب تابثلاو
  لصت قاوسالا ةمزز امودارشناو عيبلاو ةومسلا نسحو
 لوالااهبباب ةني ره |اما ةبرجم ةبيرلع هتكت ةني رمل لح
 حساتلاو ىساذ ا ١هيسل جو هناسلاو تنلرلا اهةبايحو

 ظثلانلأو ظ



 اسندلل تيامازا نارملب طهي الو سسو شاهلا هبال ر لسد مع ثاّدلاو
 ١ ىكودااواحو فاساب ءوابيإع دا قاوأ 2 راس لم لمر ترش

 اهيبلاد وهو اه دصّقبر اه ديري يذلا دليلا يل لصاو فال اي
 دحام لوالا ب ؤاسم نيو عبإدم نو لسر طخ تبزما زا كلذ
 يدار ارلإ مدارلاو جنم تقرس يذلا لانا تيم يفاثلاو هضنب ةلهعلا

 كاملا عب ىلاواهينوب ةليعلا ىسراسلاو هلا يىلاهنم تدرس
 تدصو ناؤ ه]هللاهيلا تلذ د يذل | شاهلاو ةقرسلا هيف تلصح
 ايباعبإ ةللاوجرتد حن نااثلاو ماسلاو دعس فان اوال
 يناثلاولوالاو رعس نماثلاو عدإسسلا ناك ن إو هنم تجرح يذلا
 يهل ناك نإ سلإو عيارلا ناو ناواهيس هوثهبلا مجرب اف ىسك
 سنج نم لاهشالا تناك ناو ةلههلأ بساس بياث نموا تملا لها
 يضايدللاو مسالا ىف عبإسإ كبار ناو ةوخامهنا بلاولاف دحاو
 ”دةلاه انا فو ا نم اثد| ف مباسا تيار ذاو ىعسا| بلطو
 تاهنأو ىلاول | هكسعفرشاعلا ف عباسلا تيار ناد هنم بهذا
 خسرمل| لاولش | نم ناكن او دي ىهلاب لقنف لح لاهشا سزإشلا
 تهم ٌمليدملا اهي |ةلهعلا فوت نا تددر ناو ل ايسلاب يصب
 ن | جهاد شاعلا نع ترحَرَم هيارنا: سراسلا لا ططناذ اهنس
 ناو رشاملاوه مشرملا ىوص نال ةنب رم نم تجمخرو ةلولا

 ستار ااوابا عقب يتبام ا تارا ناسا ظ
 داى | تلاد او ثك وون 1و ب عسا شع ثلاّنلا ىف عدإ

 ا يلا لفنا دلما دوعت ةلهنإ نا ملعتن ا
 بيحب سك <2ف هك ه بحر نأ شع ثلاثلا كلهدنأو عرسال
 نعمت هترحو ناذال4ترشاولاوسراسلانيدلو كلذكو

 قباوا قزاسل

 ىراسلل
 جداططل



 ' ناىناذ ىملا| ةفصولوت تدرا ناز عجري مه]طلااو ةلخار منو
 2 هقوشلااناعتي مماوا يطاوطوا تن ىمر ةلدوج عباسلا 4
 7 نيوا باكل دمو تاكوا دهلت وهو كاحالا هنن كءاننأو
 واكتسب ناو هل ناد هع هيف نأ نو فال او ةانمعلا لها
 بو قاذكوا فاراتنوا هطلاوا ضخ بجو يضخ
 هتونص نا, ضايب عدإسلا ف نا4 ناو بطلاو_ومللاو قدلأ
 ولأ نحس ا وسد قيوا شا هلاراصوو ا طاينوا قارمو
 حلوم لجر ناك سلا ين وبإسلا ف تاناو ةفالسلاو ةئاظنلاو
 يف تاككاو نسدفلاو فييسلاب بفللاكواؤوا باشلايف
 لاّسوافوللا لاعوا ناهس لحجر نال : ةمراذ ةرتع هداسلا
 هسيلو هتك ةذداسلا ليو هما هلا ةرئكو ةسا جلا الالا .

 راطواانروا ددلح ل در ناي ش عبإس] تاك نأو تنوموهو
 سا ىف ناك ناو جواز دوا شد هلمم قو ارانحووا تداكموا
 ىهو مهر لؤشسو ا ليسا مزلاو عيال كي هتعنم ناك سيكا
 مدإسلا ئتأنآو تدوم هعبطو هش اهقو هسفن ىف ىسخب
 ةفيشب هّدونصو ىرتلا ل ظج لور ثوكهناز خةيراؤ شم
 تاكناورها ماو يلو دوتعلا لعبوا غدا صاماويهذاما

 م

 ةيمذلافشااناعتيوا يأكموا علت خةلدو عسانلا
 اقاموواجاسنوا باكل حر ناك 2 عامتجا عداسلإ ف تاكنأو

 ثدو لع بحاصوااغيشواهقفوا| هما ناك <ةلئار
 0٠ج قاسوا ص اور هّيونص ناف قد ام عباسلا ني تايدآو ظ
 عر ا خىنمبف عيإسلا تأ ناو برطلاو اوهلل| بجو

 ا )



 قرقشا هعارتلاو مالك اريثكش سلو |هكحانأ هدوا يرش ناك
 ا 0 تدنجمواىلام ناك 2 ةعاهخ داس ا ىفناك/تائرثاو | شم هدو

 ) ظ لخد ىعنف هسا ىتاكناو عطلا ملغ فل جوهو نب سوا

 ظ
 ١

 تاو شلاو ياو ياو جاورلا بجياىجاتوا اراذس ناب
 ٠ ىفيبإ ةماقلا عوبرم ةهلوجا دام ةذص ريع بطلان ملح ْ ]
 ةمندرتاهينت بهرح فصلا ليعووا شم وارث | هعيجو اين ةرقش يلا راعي ناكأعئو ١ ١١

 ظ ظ لاعرلا وأ فلل عياد ]وهو ةمولءواةماش هجو يلعوا
 ْ ظ ىشسعلاو هلامإلاةلَقو بزقااو ءارهتسالاو كلا ور هساو
 ْ وهو لقعلا كرمقدلاو ىسانلا ىماعا يفنقلاو لطاسل|

 ظ تايحالا نان ليشلا >هزع) قو نوم لش وهو شل دو
 ١ 2 اريذلا تيبوهوداّو رصالاو ثوعلاولال| تيب وهو 2 فا
 ْ ظ ةيالولا دوءو لطفلاو مركلا ىلع ل ربو رثدلاو تاشالاو
 ْ 0 توج هرتشملا باوك ملا هتمحب تلو ٍلوالا هيوم
 ةمائلا عجرم تومي هتاؤص بطر وماء هتويط تالا

 ظ سارلاريخصدصنا عساو هول مددم ةمحيأ ليغتيب
 ظ يد ةناموهو ثمللاشل الكشلا ملعاوييإلا ببشتم تولدوررتم
 ْ يف يرتذلا دقو ةرهزلا هبكوك يفد اهتاهجج ثلاثلا هتيب.:
 ١ درع ثز فرح قيقرلا تابنلا ورهوج بتكلاو هايمالا هصاوح

| 

 مج 0

 اوذ ةمالع ههجو يلو ةبقرلا ليوط هجولا مودم توللا 'ىررسجلا_ديوش ةماقلا عويرم دولي تادص ةتس
 ةردصيلإ برام فوغلم دقلإ مات ىم أب | لأ ليي دش
 مهتلا هبوكوسانلاو عبارلا ةلوب 2 ىمايسبا عنارلا لكشلا -بشلاب وا ءاهدداو تلوم يش وهو لبو يضف, نيشم



 ًاهلاوةدهربلا هتعيص ضايبلاو نيللاهصاوحل اهلا هتامم
 ثللا ضيبإ ةماقلا عيجيم تومي تاذصرشع هدرع ىد هؤح
 ع .زتيمركز م ليش وهر فوعلم دقلا دات عمي ال يع
 2 ةكتو درارعلو ةهزلا هبكوك دخلا ين ىسا|خلا لهشلا

 وم

 تايلاظلاو باعا هماو> هليقلاو بئملا نيب هتاهيج
 ' ل اهدر تايدفورحينايدرايةتعبط تانئاو 0

 . عرجيلا ليك فعربا ليو و تتودلإ مسا تومي هتادصرخع
 معرس _ تا هججو يفتننالا طوسئكسحا قلق ةرطاحب .

 وطأو هو هيصوممللا يلع لدي نبرلا ل يلق رارك يراؤم ةكملا
 ةيئول| ىسداسلا لكشل| تنبوم_.ه< ل كش وهو قجرطلا
 هبكوك + ونجلأو لاّتسا ثيب هناميج تيدوهو ؟ةصراذلا
 تداوملا مهو جرازولاو نايبصلاو مروا هصاوح زب
 نيلي تاأوصرشع ةسهدرع 2 حوذرجبطر درأب هوبظ

 قيقر ىيعنا قرتنا ضايبلا كاروذص يلا لج تحلااح
 ناز قفاز ةردللا د ممارادع باذكراك ّى وشممم ممشمح
 يدا هناوج غرم اهبلوك اهناسلا ليش 7
 '  ةمالعاو ةذالاهمبط تداودأو ةاو مدنا هصاولح

 هتادص تن وم ىو هو ثيتميو ةيناَعهدرع قد هف
 لهجشاو تويعلا قمنا -توللا حا هماقلاو ةيقرلإليوط
 وا 0 00 | ةجحو ىف
 ىرحو| ةمالح هرم ثوا هترمو هنطب لىوا ةت هسار
 . تاك هتصاخ ليز هيكوك ب ىسيكالا نم انل لكلا راش
 ممم درع نص بهفرح هللا هتهج تراحماو برطلأو

 تيثدلثو



 توللاديس|ةماقلا ل يوطهتادص مكزملاثويهو تيثالثو 2٠
 ىشدوا'غ فيو يدوهتدلصا يدر ه]لوه سارلاربرك
 لش وهو همالعا يناف اهيرمو ناتمملاو يجزلا|لاقنوا
 ف نانا هيرو علا لئّيُت فلح ظل رمت توكلي سد
 اههج_ ثلا هبكوكش جصنلاعساتلا لكشلا ةمالعرخ
 هدرع ضش ههفرحرباكالاو ولما هتصاذ وا يملأ و

 مراقسالا تسوهو يضدصروس وهو تعب ءاوةين اع
 .هجولأ ممم ةماولا عوبرم هتاذص تاوعطاو ةكرحيأو

 ايسذ ةم لءوارت اهمجو يةهيلا لي ثووللا را
 هبي ةاقعلا شاولا ليشلا هجولا ليوط توعلإ لمشا
 ةلّسلاناويجونتلا عند اوملا ورهوج تاببلا هصاوح لجر
 تو ثنوم ىسكح وهو ثاوسمخو هس هدرع ندهنح

 2 ويتم وللا دوس ةماعلا عوير هتاؤس تاطلسلا تيد
 ىورمئلحرلاو ىسارلاريفص توللاو رددإ علم هن |لقو
 مولمن|هصاوحدر اع هيكوكلا غلاو عيغسا نيب هتاهج عابّتجالا شع يداحأ ا

 ب ىتهؤححابلا هرج ءًابرلاو ءاتجالاو بتكلار ٠
 ©ني]مالأو و احرلا تب وهو ذم روس تون ةتمودرع
 كؤسلاو قاسنإ ط وسم ق نسر سسارلا يصف ةماقلا يبرم
 مد اورج ايوتشملا هبكوت جمل اد جمعت شع كانلا لمشلا
 3 هةور حجب |يدراب هحبط اببلاء اهل | هريص اذ ضرالاو
 _ محيا ل يك توللا طن | هتاذص نيو هاك هددع
 *قالدتع مللت همسو فراغصلا قحاب اهريو عضخمب



 قب طلا شع ثلاثلا |2نلا هحولارمرك_ءلمروس لكشوهو

00 
 . مسجلا فيول ةرااتلا عويرم هتاؤس ةسمخو ةيامهدرع ع
 سلا قف ةروصيلا ل يي هجولا سا تيلجرلاو سايلارمبك

 ضزمدحوهو ةماثب وا موا اوا م هلع «ديبجيلع
 سشكودارلا |كشلا لاوشلا| تح لراس ارسم تيد. وهو

 . ريق ثوكامرمو قطنود لايوطر مسا هنالفو ساراس
 تتدواىلأ دم ىسم اذلا زهشد) عرس نويل وص | نزلا

 يلكالو
: - 



 قيقا ىلع طخ هناذ ء قنطلا ةجرساز يلعالو
 ل اونا ينملا سيلو . لاجاعتاقوالا كلن

 ١ ١ ممدتنا هذه حم
 1 مميسجرلا ل ا

 عاذتىلىىساربالاه داع نم عراتحانمملطا يرلا هدا ديلا ٠
 - مدواور اهجالا هياوس |نمهأنهترا نم عمسإو رارسالا

 رامسالاورياصبلا بوبي هنمراننت ام ةفرحملا هباوج نم مولد
 قدعا نيرادإف الآ ساه .مومز مارس أ قدس ند عيت و
 هدنع ٌيذلكو همايحا كحك دقق هنا عشر اتسالا
 بياع 23 اذ هماهل ا رسوش هباركال ءاشر نم نسي رمادقمم
 2 6س ىلع مهلسنأو جولس اوراكفالا اشي رارسالا
 ةولتم ةولصرا الا هداكاو هلا كورال |هلوسرو

 توتس ياو دىبو راهيلا فلطاو ليللا وان ارارمجسالاب .
 اهرينا "مك هربإ يلع همم بابلأ اذه تاير عنودلا
 مسينيرسالا نا ناهتسملاهملادو لوو |باوسلا ىلا كاباو
 .ةكمرساو دوم مساو قلطمرمسا ماسفا ةعبتيلع
 رسايل ىريساو ىتي جولارؤص| يلعريسأو بلم ريسأو
 دحارسسا# يذلا وم لطلب أ ىسا يلومساو ىويشلا
 ىخنيدلاب دو يذلاوه ديلا مسالاو هوو يلعو ريكو
 5 دولاب ىعس امو ىتككك | سا الار دوحو ثلا مترك

 يزلاوه تلياسالاو هوجو يبل ربعو تمحرلا روك
 مريدالاو هود _جياماد رؤيا اوحنم إو باب ىهس
 م الز ذ امس يلإريسا نم مدس ؤلتن يالاوه لوما



 سالاو الشو بايدو عب ةيرلاوةيرملا شوعولامس ايلع يذلا
 ةروات كازكو هيطو نيهاتيو ردك ومظلا ءايسا يلع يذلا
 تباونا نم بيرج قلانملاىسالا نارجعأ ماسقالا هزه حصون

 قاصرا يل يزإإو قطانلا نم تاي كوقلملاو ةبحوتسم نم جرت سلطاو ةارتما نم رخو ىيكلاو بلهنملا نمعرخي ديقم فور
 ةراولا فورحلا نم عزخرمىلطلا مس | يل يذلأو هقمامهلا نم جز
 ظ دردلالضاوراظماو ,رمسالافو حتدرعأ او ةيلوملا ىلاوسم جراهااو
 تنوي( ةيمنعلا جربلل ةبس انما فررحلا يعشن اميل ةبب 2مل نم
 اهيلطتو ةيدسا يلا ظذارموهتمررردلا فدرحلا ناكناو جمالا درع
 ٠ هل ناكو لعارماذلا ناك كارلا رركملا فت ناروب هع نم
 تاك هطاقساب ها: طّمساؤ اا 8 فورحأ نم هل ناو ةوقدا كازا
 عقود ءانحط مدا سقالا يانورسالا لظنتن |اترر اذ ألا شرابلا
 نود نيدلإ برو ىذلاوهو ديصرسالا نا !نلود بلوس فرحولع
 بسك لع بسك ئلابرملا»أنا زهيد فاذنا هانربجو أطل بولاطم
 نم ديو لكنا ل ىاو ىستفازج يىلعو نيدلا مرن ناد ججربلا
 ”ضرتانااهو مالا مسا هنم جذي هل اما زي رعاك هداتوا
 لكن م كلل ترحا نادب الو وركذ مدد اريمطلا جرحا يي الاشي كل
 لع ةتطفو ةزرعم از تنكما هىلوت ىعفا نغنأ حازلكولا
 يف هدورح نما هسا رشم ةسخ) ا زكام نم تجسس يي |
 يقي ثازكو كازك وتلا زلارم نم تجرنتساو نأمل ا لوا
 ىدقولر كم نمرلدنإ بقي حالا ءدلز هتلوجامو كاوطللا
  رائسالا هزه ةيروسلابسنلا لو قف ةبوسس الا ذررحْنم تهرتسا نإ دونا هنلإو لوقاذ هتمحيرسالا رمصيلع

 نم



 ىيمنمو ناتو فرو رهو روصو رجا قبو يدل لداوا نم
 ديعو غييهدو زودلادبعو كنوو ملعوريساة و زغماوباو
 نمت د ]4 نم نول ىا سا شع ةسسحخ هدو جيو يش ربلا
 ضع هسه, ىشلاو فعن كاز لدعجذ يلاونل !يىلعمسا

 تادرحورفضو موحد تابعُسو نكسهزهوهو كال ثم مسا ٠
 يزا جوى سيلدو ثرلاواهبو نيدلا دو ليلحو لعاوسأ و ديدسو
 اسر نيهاشو فسابو دوا لموحا ثرلا لاو نيدلأ ليو
 ندلاو نوراهورماعو يدومو يركذو قاررلا دبعو مداو 2و و

 ديو دوسو توفادو اجو دطسابلا دبعو ديبعو ناعلس
 ارو يلعورصوف كيتو كيلو تيدلا كلر ملسو جهلسا
 صضحو فرستو يوامامو فضانو يدع نس الا لبيفأد
 يلدوصو معو ميسأوو ماياورمصوبأو ماهو ريكإبو يفطسمو
 تي هرم و ويدعو هلا سو :ناجرمر جيبض هل سا مهلرباو
 عذمو تالوسو جاهبولدقمو ديعم ررصو حاتدمررهوجد
 شارو يابرحو نأ سجو نييسحو مزح نيينح تيار مل 'نايعرب
 منيو زير نع ناحوةداو درموو ىسناؤو “يدلك ن اجو فإسلو
 ساوحأ ةاوس] ىلع لدد -خقعلا طدلبنجورسومي ناعو

 ىدرلاروساو نامزتا باطو لانة درهرحو ةلويشمو ناعزج
 لوو نارها ضوربو بيمارارو اوردلا باذو هسدرممو
 ىاك1لا يلعاري تبوقلا هنا ورمو انهما رادو مكرابسو هدياذو
 فريملاررعو دحاولاريكو ميلرلا درع ثن>ويعلاب ديقت|
 سهامل| دبع فيطملاربعو درجمل اديعورمداقلا دبعو هبر
 ديعو نعجرلا دبعو يلا دبكو_ززحلا دبعو قحأربعو



 راعسإ ل ءلرر يديلا مجرلادبعمرانغلا دبعو يرابلا
 ظ مريزثو همسازعو لاوغم ريد وربو أيل درتسأو ميشو دهسا ظ

 ارزهوادوهو هيرامواذيو دراو مروجو هجرمو هليججو ءذالمو
 اوباورم اًولاو باو ل ضفلا ونا سسلاوباو تاد اوناو جدلا 0 اواو ,ةبلاوبارمئلاوبا ىنكملا لك ل دو ارلا كو
 نيد انما ىاوسا ىلع ىليذري تلاد وباونحأ
 ديد ثييلصو ىجموانوويواجوبو لشاحر يوراذطحار
 كالو ا >او جورسل مزولا بهن لو دج انهو مءاهساو .جيدبعو بدرو ديلا دبعو جيلا ربو لئياةرررطعبو

 9 ١ ٌُك ملا ريو اياد وش | لم
 9 ا

/ 

  طاقسا نيش اذلا هزم | هتبئاو تايم | تإشحلا طاكسا نم نيا“:



 هير او دار قفل 3 هتيثاو فولالا ف تايعا ٠
 ناكثاو ملؤلاب ةدطاناه كوم هتناثلا

 م اة 0 ,ٌىهبرما

 كلنا اهعما «عانسلا ؟نكهث وذ نب هيف بابل اذه نا اهت

 لباسا ماذدب لمعلا تدرااز اين هيو ليسا دف هدم فرعت
 ل وهذ رع جرو ناو تويبؤتيب لع ١ حطينا
 نأذ هيقايرظباو يرهاظلا طاقسالاب طا

 تمارا دفان معا لالا ذل دياي لا فو رعلل ناك
 تاه نااراذلا فرحنا ظناف_وهام كلل ليو اناف ةمستت يلا دحاو
 ةيثاث نام ناو ةدستف جرد ناكناو ةبيأع نأإذ ة نبل م ناي نا

 ةسخ نالذ هسم سناك ناو هتسش ةثلاث تاكناو ةوسْيِد

 ذا| نا ناو مهمرأو همبار ناكن )و ةثالتف هسراس نأك ناو

 كورلا ناك ناو دحاو ناك يت | ناك او نينت انام داو

 ةىست ىلإ ةبإم نم درىلا ناك بام لضافلا نثرم ومعتي يلا
 وحلا ناملاذ او كي تلده ايي مخاد وهمكش ا لقافة
 اي هب لمضإو اذولا ثعلا نال ابو لالا ينضتولا

 لص اولا فرس |نا اهنددلا_؛كيوو لع ا همست

 لن هات سل
 ريثكميوددعلا ناك يبطابلاو بمهاقلا طاتسالا لّمحا نأ
 -وايسا ومو 0 : لصاما جدها ايان ديري قراسللا نيستا

 سكة رنع ايرحا .ةرشعو رحاو يدودن ةرعل |يلعلسالا مدّدتو
 بهز الييادردلا له صن هدا اا > ايلا ثازكيشعو
 رايكوارافص سبواؤوا ةريذسم اة يدممارتملا ١



 ب كاسل اهيل يتم فنسلا نا رولا قولا ةيكوا
 رم 206 هذا هتيلعاذأذ 0 1
 >| ىلإ ن اه ةقيدرلا ف كرمونلا فرعا نان[ طم او بهزلا
 دحر ليل ةرمك نفح ناك ةبئملأ 1 0
 كنزا ناي ناو فصملا ضم نا ٌرقَصرلا ف ناك ناوةداتعلأ: ر ةدمنعلا يه تن# ةبسررلا تاو ناو لاوتم نع كوني أعينم
 نا ةزتملا فدا ظداذ اسك ناهنإو هفش ىاهنو قمر
 راذص مف ةجررلا  تامنادر ابك سولف عج ةبن ملا كنك
 مهرج كا ليوا زاد نمل زنا نيذهري قجزتمما لددالو
 موكذ مقل سلا د ل ىذت فصد نمو زجركو ىولؤ فضد
 نوتدلثاو فاَثلإ بابل | ملعاهساو ار مل ملا علام
 محمواذا منع نم 2خيرانلا ثدمملا نا يرانلا تدوم
 بيكرلا يح اهرعي كاننا ضيرح مطهتورهاشلا مرح ىعيبطلا منولا لدتا ضب كنا لهلإ ةيؤيكو هيلع ليلدلا
 يابب| عا ةعتههاز تدمسا سال فيرحرخي يهيبطلا
 ذأ :ل نم حض يارتلا نراومي ثونرؤتنار كلانا
 ةبوشلل|ةينررتلا فورحلا زكا مسا بضم هنو لشرلا عمو
 هدرحب ناديه رابلا طهسأو بولطل اونو يذلا جمربلا نمدل
 جرم مهلا نم حاةسالادعب عوج | جرطاو يلاؤلإ ىلا يلع
 ةدعاقب ييارتلا ندوه ا مسا رم جزتس نا ؤرح د عانن اكل

 ءوملاد دعم ف تدادلتلاو عنبأرلا بابا | دست فاو لصالا ٠
 كنارنع يرانلانددما جورح ةدعاّشنأ قفاوم بابلا اذه نارلعا
 يولي لإ: ظنتووازي ىلا فور حزم ناو رجا تعطاخا

 اينما



 ال يترانلا بابل ةاوكذملا ةدعاقلا يلع هج ىو منعا
 ١ و يارتلا ن دولا نيبوهنيب مل لان|تدعسا حاشا ىف
 تقم كسراسلا بابل لضافلاب ىشمت كذاربعكتعتدعاق
 تالا وكت هراوبا|فشاا يابلا ارو ناولعا قطانلا تاو 4
 وهو هراجاو هلاوخا هنم كك مدا فدوه ك ذلا قطانلا
 هتؤرعم ىلا هن« لدتسيل اكل نو ىيئعلا حاحا نم عم
 ا تريل ىهديولمو رلئاسا ١ اذادبلعلا ةديرم و
 ماعالإب يطغسأو هرهاش فورعو هفهرح جاو هنويب
 عمو نأ لفناو امهل بسانم علاطولا مل ضماذلا حط اوأهنس
 اا كال مدا ىنبونعل قسما نأكئقطانلا ىلع قطانلا فرحنا

 ظ مدع ل سلا : راك تماصلا فرحا ىلع مهو ئطازلا تاكنأو ظ
 اتيامرا/ناو ثيل او دوقفل | هبشي هنأ !واشيا هدا 5
 حقو ناو سدا مدا ينب هزعلوسل | ناك قطان ىعوقوو
 ف ىشن ارو ىلعو يمعامدا يب نم اًمأص ناكواساص

 مدهللا ماسق الاباولا ص'نمج مخل نوكب هل لص مدا ىفب ىوما نم كل ذريِعو دوقؤماو تيس ام ريسدلاو خانسقلا
 مسني تماصلا اولا ف تون دلال و مجس| بابل عم
 لدرلا نيالا ف لا وسلا عمو ناذ ةدرالا طغاوسلا نمالا فازوا طد نبلو ىغجو نا وجو ىلها ناوح نيو يلع
 ىلهانا حلك لا وسلا نايايراز تلاطلا ناكر ىرانلأ وهو
 منالرلا ناد يبا رتل وهد قاثل| طفاسلا يل لسا دو ناو
 زهواسلا خل اوسل | عمد نأ/ن او ىشجو ناو ىلع نا ايبرت
 أنعيا يلجأ نإ ومح ىلع لاوسلا نايا وهلاوضو ثنلاثلا



 اهيا رذم تم لمعي ة/وكرم| خللا ف ةنلارةعيب,ب ]كو اند | ىشجولا يلع
 ليوطت لاو قر مصنلا برسل | علا وطما ىلع لوصالا تاع أر
 اهسانجاوري بطلا هوم يتوتالثلاو نيالا بابل أ فعاهساو
 ليزر ةكيسم موطو حىلاوجموط ل كتا تجبر |ياكربلا نارلعا
 ةحجاملارويطلا» ضرالا دن فعن مةرل وتم ىشنلام ىيطو ةلوكدأض
 ولا ور اعلا لثم ةعوسلا مىطلاو هوجو سلا وزابب | لس
 يزإ | وطلاو هوؤعو مالأيزنولاو ةجاجرلا لثن ةلوكداناوهوحر

 كا ىويؤلاو ىاوعلا منع نم كح تع طلان اذا ميجا دهسا ٠
 ناكملمع يا ةعوصوما ف ورعا داحا زخلاننا كلو ةقبطو ءال
 عرج |نمقست نا دعب ةّورا للاب ههاش يجو هي ليلدلا
 للا ناكدرولا يعتا تر كاطلا نم لضمافلا رطاو دل اكساب
 ع ايلا ب ايلا معا هساو هلموسالا حلطن هيلع توفر | يي
 ماسه | ةجمرا يعيسفند هنا ملعارجلا ماوه ف": ةاضار
 موجبو ىشاوملاو عا_قلا# يسكت مركز مدل بابلا
 انيواع ىسيل ىنحوو هوو ةلوداوهو دوك الا ىتحتو
 سفنلا اواو يدحوشحوو هوحبو لبو مر لم سأ ب ىسلو
 د مياطلا نمولازتءاذو كحو نازح أو عسفشلا لس
 لاا ليا ساواوس باو يوان هنهتأك ةذلاتا

 _ هبله تو مدل تنل ماوعلا نارلعا هتقرعمو تاحمالا ٠
 ةولاظلا نمرهدنع ايمشاذ ان 0 ثوركريذ حلالا انه

/ 



 يك نوشلا ]ها ايراد وت ايو جي رهرنع ولاة ولقلا ف
 ساللا ضمن يار يلو اولا هول ثوبعتيت تداهم
 اذاز كلذ ةفعم فا كاصوت ةّدبرط تلمجي تلا *نه يلع
 راصمالا يلوا اي ام زمتعاورانجلاب ناد لمفس لاهلا نا ةفرع
 سفناث كلذ ني ريهملا >> توجت رزلاو يداخأ بايلأ
 هتوس نم ترب ىلعالرد :مرحاوليمانهب ليلا تدرااذا
 ءأورسنمبو لصانلا تاك نادل ضاذلا رطاو غو او مجاو
 ص ل ع نمل اعنا فلم هتان

 هسنسشسفك

 ا يسمو سا ل ا



- 

 نملاول| ب لرحل| يح 0 م ةماعو تيابجاو تاذطلاو جراونلا كادرم ثيكشملا مرفكلا دربم نيكس ار .. ؟مدلسإلا ناطلس مليرلاو ثرتلاو ىجنأو حرملا ثول كلام . يفلا تاداكلاو ظعالا مامالا انالول ةمرح باكا انه تنل هردزم يأكدو هيتن مهاببو همن قاوم ارح نيملادلإ بر هدلرععا
 هسا ىثص ياقلإ ىتلا رص نيلس لأ ديبس ةعي اسر ضأب
 ظ 0 0 يردن ىالا ناللس لك هيلع
 _ هساماراهسإ لبمو رهاجما يزاخلا لداعلا كلطا تاطوكرك
 كيل[ ةرمدلا قجب جالا و اين دل رميح سب هل مهجو ةرهازلا همأيا امن
 -  ينضطرو م هيلع هدلا يلق ينرحالأو نيلوالا ري ؤط سم ادب
 هسا ليسو نمعتجا هدن| لوسي بايفااثت اراس نع مت هسا
 1 اولمرلاب طنللا لو يبابلالا ينب تاوس هرريصف هزيم فل نا 0 ل اا رجيد ميما ىدلا يلحل| هينابالا ةوفالو لوحالو ليكرلا مهو
 ثرلأ اردص ىماقلا نبارك نما مكي ىلا ةمدل هنأ نال )وم فيلات

 فوت سارح يراسندلا ىسازلا تكرقملا كيا رميا ٠
 يليها ولا نمويملا نمؤملا * يجللا ميلا هدايا 1 هذه ىفر

 تعاب ماظعلا يص اذتيمم ٠ ثيرماو مجر بر هنأ حب
 يدعلاو تاما هصنحو 6. ريحإ تانيببابانل لسرا
 ايت دلاو هيضودلاو ٠ ا عدلامهسإ هيلع يلص

 اجمرق هلو لملعا ىلك ه امك اتحدلابةنورّمم ظ

 لقاع بيبارك هلسف ٠ زانماةفس نم جطتس

 ّث
 مه



 هيادبلالو 000 هيادكلاذلبا لمت لذ 0
 بكا امحاؤتتالو هب مكحاو

 0 3 هريصحم هلاهغتنا ةرعو

 : ظ ١ باملا رعيقلا تادوالاباب

 بيزوتالبطمالاومانه ٠ يالا نم رماو ةادخلا ىلإ تاعاس تس ف . ةائفلا نم تملا ىفينيذ
 ان أيع هتماام كيبني ه انا , ارن ليل ا وحر يو
 للملا لولخاتولا عي قلك ٠ ايضاح ويركزلا جفتس 51
 فالا الب ىس ركلا ةياو 0 لارا بحار
 ةراولالاد يهزم كل ..انتافوكرهتلا 0
 سانؤدلب ىعنلا بهز يق  كامضداو زاشعالا لوو

 ىنلا بولا اني مني ىذلا تاقوالا باب

 نباأب و كيبل عولطمفلا بشجاو

 ةق لا له صا . قمرطلا ةعرأو يلعالو
 2 اهب دما ىيلو .٠ ل ًاياونتاتوا كلش

 ' دمالاو بارتلإ حا هيي وكام بأي

 ل اذ ء+ادلامر 7
 0 اللا - ليلالاب 0

 بوصا| قيؤرلا نم هريذث ٠ ودك! ىلع ازد نكي ناو
 لاصدال ارادررع داهلأ وهف لأ ترد مو طم
 تارسإو يزلاو ضيلااو بنجبأ ةثرفم باب
 01 2ايام ٠ اياجاارت ناتدرانأو



0-3 
 م. ل ىلا الا اا

 , ٠ يني .

 1 بحر اي ثاطسل | هب يعا *.نيدزلال مان كولا

 م |نسشن كلت دولت« ٠ ةرمتدأو طئالكش اما
 شان دال ىلا[ و سلا هه تارت ادالامثا همر

 ان لوا ة والا يملا قو 20
 1 مدل . ل 0

 ظ بقوسنعلاب قحانلا فرعت . . تريلا ظذأكن| ىلع ىذن

 اهتعقب را كدملا ذب مرماو . اةحؤسسأ لات, رام
 ايليا برب يشااو ردا ف ٠ ساني يف اري نمو

 هعطق تدرانا لوو لس ٠ عب دولأ ايل

 : 0 00 ناو

 نس 0 + [ضاظاذيما دق باوسلا نع هلم ام
 مولاطخ

 امل تانأ نالا يملا - اليت ياعمر نمو

 ىعم اهلك تددلا ]ثم ٠ ترم ةتااوطتوبب
 را امس ولاه دعب . يعنبلا وفن بي
 ماهحالا هود نمهنال ٠ راديبالاب نيا دود ركز
 انميالي ا مس نسعلا ولا ء اهاليراسيلا نم يدتسو

 دارثلا يل لنه دعبو : , يسن اه ىوطسا واذ
 عن نمو أشيل نم مالك « ه عدواوسولادرخالا ىلطاو

 كقبرطلا ىليبسا لهالم ٠ قبو يلع نينا نينا ظ
 6دكاؤلا لسا قلاو تان واه هدجأو كب ني نس يقبناذ

 معبر لق حرطسلا تعقل ٠ ههنا قوجنرا هل وحابه

1 



 .:تاحا اوعباظلا تاب

 عياش لقوا . عياطلااهث اذص تدحر

 ءاسا دعي بالا امه دوب ء ئاوعلا يأرانل مع نم
 ظ 0 < هسوبسر . هد هرب ةيوطر هراح
 لحم كيدي راحاسارل ءأرتت مولونااهيموزين
 كفاريري قاع لوو .٠ يلوتلا يلىراناهسوّور
 , ارم ا كلب ملدلا ىهتتتم ه ءاومل ار ملكك از نودو
 يمارعالاب بياصلا يعر نل ه ىمامازل سراسلا انلوهو
 ظ يان تونا ببر هل نا : ينلرتلا وم لمشلا عب او

 جارتمالاو ٌتارتشالا باب
 تاهرب يئللانيراهيوو ه تايبا هبت كارتشتالاو .

 ء انتعاب تارشلاورانلاو ه ”اهنورانا ظلرتشا يا
 باوس نم كاز نو ىدد ه بارت عمراسإ|ك ارتاو ٠
 ميا دجلا دنع هيلين ..مناظنإ لس
 نئرزعلا يجود ملا بهذلاو ه ثدادملا ىلورانلاب لددؤ
 واىسلا كرت م اهيعيتج ه ءاسملا فردت ةاوهلا و
 ءاجالا نم ىحنا هين يرت ه ةاطاولط ناستئالا ةيوصن
 أي ارترو نماثلا هتسم, ف ه ايادلأو ثقرلا فرعتو

 . -هورعلا تابط ةورعم باب
 سيشسلا ةءاج سوكعم . ربها وراثلل كد اشن
 ىيفشلا بارتلا قفس 2 و ناقلس |ىسرو
 ىخفَتْنَبل اهببار يوهلابو . عنا و غو ةنارلا قرمحو
 يدم نمراب الأ قرط نم و راد ىمشت هيارلا ىعساو



 لمكقم نكو اهانئمل فتذ 3 0
 تراي ا ايرح دنع لش لكل

 0 ارامرل|] دبدَد ه 1 »يبكي سقي نم
 هلا | ثررشلإ نم يندم نمو ء'هذسأ لأ نم علا يداهم
 ار ىحول | دجو زكا نظ ٠ يدخن 2000
 اهيات 'اوتشن اهيل نايل اد دههبو أك الداانه ترحولم

 | ان تدوم نمل دز . يساونكممالا يسلم
 لملعا 0 لانم لياوالا ان م نم اهن حاب
 مظان زك ىدنلا اهب قار ه مهلا لكل جلا يهالا
 مدلس ماعم ىمالث هرقل فاتن يلع

 5 ةينبم ه مشتل 0

 00 | ب

 د الأو رالخدلا زيت 0
 اوثيعموراو او هب مود ه , انج دت هلال مار فشكن ع
 ظ مفعل يع ةيقيوءارإا ٠ لنادي هاراتفلتخا و

 أهيم ن نامام ٠ امررلا ذ رحارت

 لادا 0 هل 0 و
 ٍ بلا يعيامو 9

 0 63 0 له همديوأ ظ
 ءشعلاو نإ بأ 5 هفلامرت دونما

 قباو



 هركِسرب فاد معزلاوه - هدئبنمانالادهم نباوا
 حف ان لوتل وصب الو وا4 ١ ع0 نابل لبس اهرارملا
 يف اهيا يلعهيز دسقيام « انازيمل ركع دريرملا
 َياتدل | إو سوزلا غصارل ٠ قالا يلع لاو نم بهزم
 يناوصلا يلعهيف اببام ٠ بابل الا ودرس لع ف
 لاقن نماولىذ نماهل سيل - .لكرسار ةطقن يل ظنا
 ترع نا كاز_دىب نمهلا ىلك . جيمومنماوب كل ساو
 تكازك ىشولإو مساتن يار ١ كعب ثلانلا يلع يات

 ماودي كوملاَي عوق ١ يمااتلاو لوزرا للك
 فثمئار_رمو هبارلا نعوم ه كارلا ضار اهيضش ٠

 يعول ل ازا رمل كلزك الاخ ايلي تتااثاو
 فى مس ااوارشارعا تبو . ضي عباراإ قاما
 -دعارياو توتااكو هلذف ٠ .مااوكرسبلاب تمحو
 2 الذلا دريوم تيرهرش ا: ٠ ككاوباساى تتاناو
 ا , ارشإ تيب نعل تتنانأو
 ىسب الإ هانم هب وسبلاو - ىسازلا ترسب ياناسو
 ريدا هل لكشا ىلع ثحباذ ريع تسب ف نمي هل نا
 يرام نملست الو ركساؤ ٠ راينالاب لسا كب ناذ
 ست لفارهاش اذاوهف 6 سكر حب ىبراسلا عسرأو

 ططشرئ نم قدسلاب اهتاشا ٠ اطيوو توجبو دوس أهيم

 هب رحم اود وعسل > اود ٠ هيتعارث ىضبتلا هرعبو

١ 

٠ 



 قوم مهرمان واذا ,ىفتساو قب طلار مايبلا عم

 ' دستلا كلم سانيمل م لورا ق قا ناةنومت
 3 / "سما لالشرلا فرع باد

 هسؤنمروسل | اول ىسبل . هسا مشا عدرأو

 هيب عب رج جراوخ . ,يوناوا#جيبفلاو ىسكنا
  مطاةسكعب يارلا ميرو ء كاطلا تيس عجمان امد
 ردههتس# يرن ضلاور يلا يف * زنا“ ثدحب نم رعبسو
 يتلا قجالاو عم وو ٠ يم فاعلا رد ةعاج

 ١> ةدوصهزوودارعرلا نمهلو ثحاضنا ءذرعم باب
 )000 ةفماوعف دان م لود طفلا تدم لها
 ماسي ال ةياعدارا نمه :كلاهلارثزءولا ىنف اهلا هنال
 «يولعص دزووا بيا5نم ٠ سيصلا فبرانملل ديل

 يحمنم امج رسال مب ء تدهنم وجرب ىت عيبوا
 له نك هربحاص دياسلات ٠ لظهاو تاجرا لمل دوهو

 هيف هر ين ما 6 هيك ةيرمالا بدار
 هعاامم ثتنبو هلجا نم « بسلك اما يوعاورو
 ظ يقسو |ذ ىلذ دوي نم م ابريل بلغ عبو

 يرييممل أرحال عضموم نم . تريسلا لَن قعمملل
 دهسا دزهلا عسرَم ام ىئنا . دلو كاتلماحلأ جسام
 قس وو هتدجر تدعبر5 و 1 ,وا د وانم اولكو
 هنايسلاو هقفللادءومو 8 هنايرلاو هقدلا لبل دوهو

 ميلاذدإ ىموهيملاب عافشد اريد . ميلاوداكمعلاو لزا/|هل
 ,سسسمم همددتدرأ امو ه يسسفب هيف بلطياىلكو

 20 وهو



 بللاو فونح ثيوسللا يلعالو 2 براهلا تاهيل ناماشو

 لياص الاف دع اسلاهرنمو ٠ لزانما عمار نياشتنااذ نم
 ا :*”درحلا س هلو يهكالا باب

 سيلتا يلعىسفنلا لدي + سيلا اوم ةوكاو
 عاوشلا ناب سانلاةيصبو ٠ اناا ةرذلا يمئقيو
 ايتن االو_مسفس في + فايس ينم اهذ هليلد
 تمي اصلا ونماحي س أي ٠ باكر هلأ ونس نك نمو
 سومالا ككسم نعربي .٠ سئسلادي يفتايلاوا ٠

 تنانبلاو,امالايفريثلاب ٠ ٍكانثاب عدرتلا مجيد
 امهم اهاواهور ضرا نم 2 امك يب مرا بباكو

  زم_وميلا ةلئيوش .٠ فير ادت, يدررسو .
 0 ثلاثو لوا 9 يفسر اع حارا د

 لحو نموا انيرعم هيلع ىشم ٠ لشملا ةىلباسأب ديكدو
 دل اغلا ةزطمكا عاصم ٠ هلا دلو جري قبا نو
 ادع دق قنا نع هيك  دهئاوتخؤس يفتك ناو
 لسا ماو لطابلا بلاطو ه كاسملا يلع ل داهم
 رارشالا ةموروحنم ديال ه لادازعاس نع اكون نمو
 باد سلا يف ثلا لرنبو ه بادرل | كوتش نيكموهو

 ذاهترروصره- اهدرعوهجراؤلا عيضالا باه ١
 هاو داذئورمتوزع ه ماكي كانا دبا كيضو
 حرس, مالا دابتلاو ٠ جمرملا عباس ىف عربيض
 لدرت مددملا نع بياكوا ى د"ليزم كرب وشن عسسو ا
 هيعرت هب كذا برن هلو ٠ هروتعاذ عاموا يدمامو



 هنو يف تكدت هذ هواش ليتم نيل لوحو

 ررمو قسب كاي مدقلا هك اكليلفونلا عضومو
 ظ اج ىقيمحمل باد ا 0
 76 مدور مارتم وهم نوتنلا لمولانا
 اد | ىلع ةلراعمو اا اولبتو

 00 3 يمال قا

 كرف انقل از رق . ىماللاب لما رشبو
 فرم هب هأجب تندر © يل

 5 وص م طا

 نم .. يليذا,هتمنلا يلوقلاو
 د ىاهال
 قعد ب ه نسال جحا: شن عام نا
 « ىمعب هّقطن أويس ىرنر و منع ليأسلا يطاو

 مل 000 ا

 ل دا عرماؤ كالو «كداسلا) هيلا كوم تير
 نع هيو برن سك هلق هل شدا ساي 0
 اهم بستكت نا هأ ننال « نكوضمانأو

 لامعالا ءاص و قتلا لها ك 1 0

 | اف مدلل بر ناب ء لرب يأ ردات
0 

 الإ يم اكل 8 0

 وطار قاب ةينب لي 00 ظ
 انيياآو توصحا قوم ةهرنو ءانلا) بيانيا ىضتقب :

 1 ظ



 هرادي اوف ورحل تتكو - ه دايمنا يلح ثدلا يقل
 ايعانوميملذ ةرعاص ٠ ايما
 ١ اهروم زهو -اهدرعو ةلخارلا معلا أب

 تدلجل دريل رم * ح و نع ربك“ 9 واوا

 0 ,. تس | كذا مثالا يل

 هيأرد 5 : 0 تاداكزمو
 ٠ بمغ نمرم ملغ سو ١» مقيولا ىف بيافلا عرسسو

 ا 0 - 0 0

 6# اوى تمراهلو : د تسال

 دواو ايامنا زم 09 ه ا

 مارا ىف كلام دهم * عساك محل | اهعوللب عقتو
 فعيدلاو لا لادلبي ٠ ةشيعو لام ديد
 رلا ةهجنم ءسجح يف ٠ نب اةعولم درللوز

 0 . ةرزب انخاي ٠ ايلا نم تاتا
 0 3 ا هيورادةينعلأ باب

 ال ةلددرارانط ٠ ودل ةيهو هيزرا قركتلاد
 الامثل «عول عمر كو ٠ الواط نم ننيسمل | ىملطو
 ش ا 7 هبقتعاو خانم وا قمصأمو

 هنيرو 0 البس ايرتال اوشا يو

 قبتسارو ىو نوشأوا +ق قفيس لوط دعب ضيمألو



 جولي هل تيولا قرابو ٠ و نيو ردعبو
 هولا بي عشا وسانتشو هلهانع -

 هدفشاأةلكد أل | يلع نمل 0

 ا َ 0 0 هاو كيلا اي !

 ١ بقل تم درا ف كسب ٠ قلاذق قراسا ةزو
 00 ٠ يفد هل نلف هموي نم أل ايف فيدل 0
 ا ب 1 ثا هل ديدل . هسارر عسفان كون نم

 ١ 7 دا هيلعاصو 3 عيل لا 1 تيس ل تاافسأب 0 تخلو

 ا تاي زف4و جم اىانماكحا نهي

 ص كسا يفلوتلاو ضايَسا ال ةوريدنال 5 0 0

 َ لييوملا هلمدي ْن اتا 7 لقت 00 ظ

 2 6 0 جىلي هأ توها 55

 جالملاو دوقعنإ سلو , 0

 0-1 أومأ 3 ةهرضفل ه 0 1

 7 نجس ليو ٠ ديعتلامىادرميس 3

 - , حمساأو يمناك يعذ :نا4 00 0

 م كر

 كد حدب قىحاو ٠ كالا ي ليام الأ رشبو ظ تاشا 2
 4 نو ىمرسلاو تاتش الا يعفو , ىومصقلا ىلع لرامب أ



 هرادنالاب يلعب وأسو : هرايزلاب كج هلفتر ظ
 ما كرب فى وس . دل هّجوز 00
 ىيحلا يعرب يذلا يا . ىرسلا يلع ل دامو
 ارتب <يقحا هب لد .٠ موج مجانم هلل
 و 4 انددرعو جوج باي

 ليئمطسل |ورتكملا يما نم  يلسلحاي ةساوتناطو
 مريسم عالي فقاهزدات - جريثكب هذ نم ةرضوأ

 لدوعلا كد نأ كا . ليباهطن ضيمالر
 ارثا نم ةيراموا + بيرن نم تاك مدرزم
 0 ايبا و
 اوما فيو اهيلعوكت . طخ م وم نم عيجاو

 ىممقت هب مم ةلعوا ف مئمء وم هيلع يضاج ل
 الام عدوا يد بنت . 3 اواهتلاعيو ظ

 روى تيا ' نسال

 : مت مرو اع م مدلك ل حارلا ىممقلا باب
 ملام برعأ نم . ليتالورا ف ضيقلاو
 لاص ضاسَمْم او نمو لبقلا ٠ لاو نعلباسارهدارق
 هيوه ثلاو جوايا اهبولو - هيب ةهداب |ش نكوا

 لاس بيكم اق فادهو . مددتلا يف غرست بباغوا



 بيبلاب تييحالب عاحاف ١ بيش هعوجر يدمامو
 0 1 2!« .طخ ماربالو 2 صمواذم هن أ ليجرلا يو

 يل 2 : نيب اهلنا . ىيسل هيج ا طرت امو
 يلب اأط دعس ]كب هلادي . لداسلل ةيائ حاطاإؤو
 عه رزرو هةدرح مد دود نم © عمرززف ممم ىعممللو

 .ىوسلا دوم ىم علذلا عم ٠. نيدكذلاب لماحلا شنو
 ' جاهلا واول ضن لماو ء تالسلا ىلع لرامرسو
 همويضخلاب ىمني هنآؤ - /بوكحلاب لسفلادارا نمو
 . هلبلاو ب ذملا يا ىزحلاو هكدا عضوم تكي ناو
 د طلال موزع ادد اذا . رسال زيكو يتتنا ازا
 < جرمصا١٠١درمدا نمهلو جراالا ضتعلا باب
 اير ارم ةلدندارا نل هاحجإخالانارَر ضبفل لاو
 -  ي.دلتلاب شوفي هلل ه ىارق نع لباسا هيرسو
 ميلان نامزل| فرس هقرا ١ شعم هل ناي بيائوا

 2 هشمع مدنا ف بيشيالو . مشيعلابرؤلا ليلدوهو
  هكمسيب ءتءحرهناو ء >_ومي نك عام اهاكو

 دكهمأو ةحارلاا هب يعلن ء ضنا هنزناسلكو
 ] قارر قل اح بر ناب ه قائو سل | ىملذعو
 لالرل|هيحأامتعضو نا ١ ىل ابي رر لماحلا فكل ذك
 قيطلاو ليبس | مطاقو 7 ةوسفلا ىلع لداع.مو

 نايا رس نم قنيواو .راةلاب بعلي ميلعوا
 نسيولغلب مهلا زبو ه تونا بهذي هاو
 ج هجروص هه درولا نم هزوهلتدلا باب

 - و

 2 0 0 - ايي م هك تقاس اك 2
 8 . ع * ل 0 د ديوس | ”سح _
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 2 ديوب ميماهئاوا «قعومجنعلياسلاك ايس كيتنف اركب فلا نبع + لاسر و ةلطبلا يك تدار
 لاحرلاو ىمأ ١ هب تاي 1 11 مآ سل تا مايو ا رما كوت نق :دلاب اقراسإ مظنو ٠ بيرق نم هناندلا هحربو كذآ , هوما ىلع تلزامزعو 007 لس مقيم يلع تورك ما ه لح وج موس بياعوا ٠

 مزماح هيرل يهو هلها ف ه هرظانلا يما ف يعمقمو 0 عما|ام دعب نم , الطلا ياء نع ؟ىدفوا _ داب قطناو بياع نع م عتدديبلا علاط ءادجالاو تجكس د هبرعوص هد ةرع حاهجزلا بأي ًاناسراهرما ميتسو .ابزسذلا ةبلخلا ف ىفمقيو هئاسطاو ةكرملاو_ربلاد  حبادولا ىلع تلراممو ىقتانذ هحاج عهرب نمو ٠ ىعسا| أع لابس هيأ . هي وشولا ةتياثاهدل . تر" ةءول موديدقو مالا نيج امي قطنار + صال خلاب هسا ةالعر شب
 لسه اه داب ىاشب ٠ كلوحر نم طن اءاكو هددلبلا اهيسنك ةلاد نم , هلال لماحنأ ىلع ىشنخب .رمشلا ةرغكرمجنا قو دل ٠ ك2 تقلا طال ىغل] نم همك نط لبو ه فس نع جري نكي نهو 3 هوما ف نكدلو . ىدابيلاو ةجخلا تفي نعد لبولعلا ةماقس نم هيلع . ليسا



 ظ ال اف قافنالا ثم ءاقامرالا يلع لاهي
 اقايسالاو تاننالا او عدلا يوي هزمت
 لاطنالا جر نم ديال ه لالا جا سمو

 دب اهي 0/1 ١ اه ددكو هلد ١ باب .

 1 لدي كح وذل يوكعلاو
 حر اعرزإب معن لماحوا . جاوز كلاس كلاش
 1 .هريأع كيرل ماو يدر . هيا نع هل مذ ال لاو نا
 .مليشأول توملا عمرو 3 ةسمل» نوب ةنهممهماوا

 نادراو خوش ةطلو 3 ًايصخلا ىلع تلرلى درو

 هدايز اهب ىعع عرخا 9 نم ا تو

 "دم ركض ةسوا قلل | ل 3

 ظ اةدل[دع نفاد , كلن يو ال اهلكشو

 7 00 سلال اواريزنك ميال
 هترسوص(ه هدرع تدل ىقن 5 بأي
 ١ 5-5 1 ينل ىلع تينج درو

 ١ 7 تو را
 ًْ هفراذت ناديالاذ دعو , هقلعتن| تمر بيحوا

 دوعتلاو ةلعتنإ ملاطل دوعسلابنذاي هلشو
 ادم هولا هاو : 0

نععي هاذ ٠ لام سا سي ند >
 ٠ راسنا ه

 ايلكتو



 نإوسشلا قداسلاعضومو ٠. تثاالا|نع يبني اءلشو
 قىلعلأو جرماب لفي نمو ه يا

 : هتفمصلا هدركع(ىن رم : :

 ل _ىشلإب بن نري و قير ره
 ءاذواا دي اغنيسمتال ء لمذا منح نكدلليي
 اسره تيا نعمل وذ :ء رعس دحر |املت ا
 ع ىعراا هقراذ ق باو ٠ عوجر هل سبل هاضو
 نارساو شافلا خلق ه اكاوخدلل دقفلا ليلديهو
 طولا لولعجو اهياوس ىلإ ه *كونازدلب نك لص ار
 2,25 يسرع ةسورعلا نا . كما خشتال حاطا يو
 ملزاناهيصوورم تل دي دج ٠ ملقأت نع هلا وبس نكي نمو
 , اغلا لها ىحانميركس اذ . لما قتركتاذا انه
 لالالالا لثم يتب دو د و لجاع قم عزت ضعمللو
 اهرما مهما اردقو 7 اهيماايتس ااوعلا 31م

 2 |  اهيفصاءوعأ رع ةعاضإ يان ظ

 ةعاشملا سبا نم اهباذ ء هعادبا يلع دكا ف لوقا
 ؟اضلاوريورلا دحام م ك]شلاو عببلا ليل ىهو

 بذاك وس ىايلح اد لبا 00

 الماء شيلاو باتلاوا ء الجاءيالياسااسسذ |
 همورتلأ يرفظد هناذ ٠ هموكلا يب ضضانمزكو

 ظ ثدهياو ما نمارع أمو 9 تلا ظ
 كيئاامورزي كازريبو . لايت اهلهذ ضيمللو



 نا سعلاو راطمالارسكتو « يضاسملا اهب الا عينيد
 رايخالاو ىاشإلاة بسمو ءرابججالو لسولا ليلر يهود
  "قلاون الب ارح هل ففي ٠ . اهلا ةجاءلا بحاسو
 ل اهمادلب تن تلكم لاثتلا زي وراه
 بهز _كسملاب ةيوهس . متاحا ولاس نماهماؤ
 راسب ا ودلذمر كدلك 5 سداو بر عب متيلفن

 وهال ١عةرانة دع. نم .٠ جماقلا | كيمملاهيسا
 باوملا ىف هانعم ف دعسا ه بايلزلا وذ بلاهب اك .

 شالا ىلع اي وغمي ميوظنم ه لدا دازاوترعم بصق
 اهنخ آو يجب ف ترب الو .بتكا افلاس ناهس ام 0

 يل لاو هيحمو يبا ىلع « فانا كدادسدجتو
 نيالا ذذاتن دبر | هلزنم ناتاشا[ رظمت تدرااذا ةلكرسسم
 عبار ل هنا يف هيرمان مدرع صحار وس انلأو ىسمانلاو
 2 ل نامن ا جظناندرعا_كل قب ناذ 70 عمت اطقساو
 | 1 مل ءاورلهرلاو راش ناك ناو لخار هيب نوي لخاد

 ' اًظإح عبراو تايران ةببراوهنم الكشي شم ةتس لمرلا ناهسا
 ةيقد رآ لوادمأب ,راثل| مع : تارواممبراو تايسارت عراو

 ةيسرازكشلات تايءائاو ةيبرازكذ أت تايباوتلاو تايّئاوهلا
 | ليا كلاسازإ ةلثسومماهباو ةسرا زكعبار تاسارتلاو
 | مرر أ ورشاملا يقاتل زنم الما خلا ذه لصحي له
 0 لمجيو جودا اد نانا عرانلاو شع ىسماذلا ف*ئضأ
 انأث ا كلاس أذ !لصخ لعا ساو لمحيالاجراخ تاك ناو
 لدرلا برنم اذ كلما ريخا يب مزن نايت ديرب ةأمأ نع

 ل 3 ظ



 كلاسازا تدياذ معا ساودل لست اهنانةتدت كيناوةملاص نينا يناور زا «ؤاطدحاو قيذاذ «يدطقساو لما ٠
 كابر ]د مما حاؤزلما ناهرتفي لهاهجو ريو ةجوز نعلبأس
 لجراا ناد ١ىقبناو تااورتفد اذ «ىقتناؤ ««:طقساو
 الانايرتغبالو لجرلا كرت ةاملاناذ متت ناووأملا ري
 نعت ديرتو هداج :داشأ دنع كا ناف اذا ةدياذ ملعاساو توجلل
 «ّقب ناد «و«دارّقسأو وهمأو كيسأبسح ازلروا يمت له
 مذ باغلاق رداذ يضعن يلو < يثب ناو هيضقم ةجاحلاو
 ل فيل لمد تاهمارعلوجاورشاهناو وساّنلاو سداسلاو لوالا

 رص ورب ب رطو هياجوهف لخاد ةحبس تاه نان سانا لماتو
 فنا ةامئ| ديان لداوساو عباخرسخواجنا كفن بهتنالو ظ

 يلم !ققب ناده 3 هلطفس|و اهيمارساو اهم ح |ذالما لماح
 ه م قاوام الك دلت قب ناو زطقس هنت ناو هلبح < يب ناو
 هلو ل ملا بنماذ قئارما لاذ دلت له لماحلا ىف ةلّمسم تنب
 ىلمقسأو هل جاوءاساورانإ |منحد| دع لش خع سيراسلا لإ
 لصخ قئارلفادوز قبناو ضذرل اوف يدنان الاب
 رول لمرنا ماذ براهلاو بياذلأو قبال | لاحونم فرعد

 مسانلاو نياثلاو دداسل أو لوالا ىف كلرظم يذل |لاكشدلا ل
 عمو باليلا دمشب نيرهؤاو ةسبالا تدب ف يذلا ةئيسانلاو

 تامز مكي هناذ ت5 تامرلعلا هزم كل تجخ ناذ لصتينم ٠
 لت هيلعررع 2 تجخدناواهيسدجو تح رد ناد دجوب
 ظ هنو ؟ 2 يجو ئسالعلا زه-تج ناو دحوبررؤو هد ىجو

 هدهرجا كل تجخناو وطاذ ةيبيطو هسفن] بق نم تكرار



 (قراسلل

 عيدجم يشل
 دفا

 تيبلأ لا جأىلل

 1 ياا هس يا ه فلل ةي>ناو ةماضنا دوب دجويو هيلعيداني ث نيضولملا

 ناواببا اذا بيس الو هجوبالا دجويإل هن او ج + تاراش دلأ هذه
 اكينم ناو ناواهيرس دجو !محناكو 2 ايت شالا هزدد كارهظ
 0 لاك ةزهرحا تهخناو اليك ببس لاييو ةلم دحبالا جويل
 نيش ىرص اولا رح ناو هرلب نع فاس رمد دبجويمل هنا لمح تامل ناو كائالا ص رحاددعدبحو اكولممناكو سة ع وصولا

 كر ج27 >سفن هياع امو ىابرللو لامصارسل كو ظ كر خلو ىسفن عابس لك يش لا مءاهسأو دعمنا
 - كااجازأ ةرياف 2 ؛ * ةهّماع >< ةج لام : 25

 كلل يه نمدنغملاعت نا توراو سدانلا نم ةعاجب ف دجاحدحا و

 كربأ ظ 1 قراسلل كيان لعا هما

 ناو

 مالا هما تيبيلا وك | بلطي نم ل باب عا هساو ديلا
 لورا ىف كاحلطو لهرل تببرزم نأ يدنعبلا ممل لاك ديرب امك“ كلما قر

 ا وا
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 ٠ فه ساتلا وا ةلذار ةصد سمان |يفوا نايب ثلاثا ىثوا -
 ثلا قبطلا كل دم ناأ مسال جاب هب ركحاذ ةجراخ

 . اكو كّيبرط ناو ىلا ف ضمايببلا كل ملط ناو حساتلافوا
 فتي رط ناو هلقفلاو عاج تعلط ناو دلفلاو بشعلاو ءاطبأرشك
 كرر ئةلهارلا ةيتحلا كا علام ناو طعلارثكو اما ليل توبي
 ىضنتلاوا ىيكناوارلقع عباولا ىفواهجراذ ةتع كالا قوا
 سهظ نااهيسالو عجماملا يهل منال لياسلا تابكءاؤ لخالا ٠
 ظ نس ماعلا كلذ جهلرجب نا ثلادل | قو ا عش ال ف ىسيلن الا كلل

 متي املا ماوتي جامؤلا يلو يا قيبأي ماعامساو قيرطمل لمسالو
 راأ لمرلا ثيو اذا يسلب اطلا ديوسوبا لاو ريح و كي لفوال
 ظ توئلط واسم أجلا ىف ماكو لو الا ةلخار ةدّشك كل علطو
 ' لظاضبقواوبارلا يف رفعوا هباسلا حوا سمان ةلدوسلا

 ناب لااسلا ىحاذ تاسلا فو ارشاعلا ىوالوالا يتايجاوا
 عب ارئاو عباس | ىف درعسلا نم ةمت/كلا علام ناو ثوكي جاوزؤلا
 ةإملا وكت و ةكلاص ةريمس جاوزل| ةبقاىتوكترشاعاو
 لوالا يكل علاو ناو اهو ربو اهيفث ةلظف اح ورفع ةكاص
 ساسلا| واسم الا يف مرتو جرا> ىضيشوا ةجراذ بسك
 هبإسلا فةيطلاو ا مجسلا خوالوالا فسسيالاواجماوا
 يلعلرض عبإسلا ىوالوالا ف ةسراخ ةبّمعوا جرا” ىطبفوا
 . هبانكهمجار ةدساو ةأللا دومو تي الو لطس جافألانا
 ناسملل ٠-باب ىلءار ساو ول تشيالو قافيال اهيف يحال ةقساو
 تيرم اؤإ لافهم تيا لأو كما نمر لجرفاسملا يلعركلا ف
 ةييولاو نايلا سراسااو لوالا ف تار ناديورظناو لولا



 كوغإا هيربراتو الاو عبار ةعاج وال خاد ضمقو اةلخاملا
 لت _نلا لالشالا نكمالا ملط ناو رمل نم اس وهج

 نم /نحربلو ناد جوال| ضمعلاو دم ولو ملفعلاو عب تا
 جبإساو هبارااول والا تيب ةعبرالا اذ دل مكعا ساو فعلا دابوال| نيس

 لياداو قله ميلمر ريلمر متن ج 2 2+ هنميمرعانأق نيا با
 ممحي ناز جراف كف ناذإ< يلوالا بضاراماهيولطعي 7 | له
 ٠ ناكناجراغلااه + 8 برزما بيائرمارض احلا لو اؤاو. < ةحاشم
 ى كللاس اذا ةلياذ يياكوهمذل ناك نار يضاحومم لصرلا ف تاقلز

 : أو سساغلاو لودلانمدلو تيموأ يح بيع نعل م ظ ٍ
 الكش ١ ىثو هورع بار ندور تايحاوهت لاكش ىشك ظ

 ( اذا لص لءاساودب ركحا يوفااهيإظنار تولاوهم ءةردنا عدوب
 ا 2 ليطن ال ناؤوبارلا ىلا اظناذ ةقرساعضوم نعلبأس كلاس
 ' هتوف يار ناكناو راثلا نكمإ نم ةببرف ةيرسلاد ير
 .- 0 0 ا ا 00 تافوالم] كاما نم ةره يرسل اصنال ناو باس

 نم ةبيدد ةورسلاف نايا ناكناذ راس ىشاعلأو تنارلا ظ - زنق ةقرسايه نال تردرااإرحا لسن ملءاهساو عيعدره لاه ناموا ىريوا تقرع قيةقيرسل تونك 3
 بتكو ةبرف ةؤرسلاو ةعاجلمتلا نافن اوف يدار
 سيكا ناهناورانلا نم ةبرذ ةقرسلاو قرطلا ناهناق
 " ١ هقلاز ةلدار ة منك جرخن او فس نم بيرو ثئسلاو
 ” ١ نا نيةييدةّوسلا:ضاس, جرخ ناواه دعوا ناكم يب ا( ٠ ةقلارةلخادةبع «صنابرولط ناكر نمحبيص
 ('' 2 هقللاز ةلدوج جحناو ديدحلا تلا نموا مددت دق
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 ةّرسلا أو ةلقعلا تخناو فيس هن نأكم اقوا فسم ةبرز 7
 ةصراز صن نام ناو ةءيلطموا توبات ا تيدنم ةبيسق 5

 ثاكناو ةدرعل بام عذ م نأوم وا هءلبوم كترسلاو

 ناو طييوا ظيرشبو ا لح نم ةببرّو ةيرسلا و لخار ضبف
 ىو دى ىإ سك اص ينتخ ناكموا ةكوشوأ دوع تحن ةئرسلاذ بات ضبذ جرح

 6هيعب
 بد ةقرسلاد ةجرازب متع جرح ناد ةمكوا ةءازم لثم .٠

 ظ تنا ونم ناكموا ةدغوا ةلبوط جدت لثم كاع نام نم
 نأف نإواق تملا نم تعلاط اذا ىسهتلا مهن فرعسم قوش
 0 اواكمدام هيو نا نم هئرسلااو

 علا ىلى لري لوزا ف تتوسل يب لاهشالا يح يلو كوقلا
 لاوحالا عزلصو ل ذاح نم لام بلط ىلع لدي « قو هاملاو ةوعلاو
 اعيفد ةونالا تهد ناك لإ ناك نعمك لا ىلع لدي عفو
 ,5 قدراقعلاو كلل | تيب ةديع لياسة اعنا يلع لدي

 -ه " ص 0-35

 اسنلا:لاستإلا لعل ديالو قبالاو براهلاو زبر ضولخ يلع
 بلطو ٌُنح هيلع قي لبإسلا نا ىلع لدي و لدللا جارلاو
 يس اهندوم ءاطوبو كراب | روس / لو لريؤ ىو هبلكيز حالو
 يعاري| ايفو تانيئلأو اهقفلاو ؛|مالاب لاصتزل يلع كرت يلو
 يلعل ديا« يفوةداوسلا موقو هاو رصالا نضل مدناوىابعرلا غوللب
 عيد يلعاري !«يفو هريزنم ةحان جوجو ةارعالا ةىلامم
 522 :هىلعل ددااةيفو هلا و هرنهقنامعيج ىف لدإسلا

 ىصداهنا ىعل دلاؤو طمالاو اجرا غوفدو هنع لسلام
 .لوقلا هحلأص ةكرابم هرج ةيجوجاسا ناياعلرب قر
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 ' "ياوروساو جذلا يلع لوالا فلدي جلخارلا ضبقلا يلع
 0 0 قلع دو هالو نكت كا

 | الل ةئالاب يورسلا و راو ةؤلايىلىل دي بو نيدل| هيرعت
 : ا فد مدر لحل او هؤارجا
 ةوسكلاو دالوالاب جدلا كعلدي + قو هديحةّماهاو رافعات
 اًقاسلاو قيال عوج رو ضنمملا ةمالس يلع لدي «قو بياذلاو
 ةكرشلا مومو لرلىلا جطوزلاوداشلابلاصالا عاري« فو
 .لدي 1كو ىزحإلو هيلع فود فيازلان امى ديو

 يلا صتالا ىلع ل ديا: ىو ةعرم باطلا عوجرمو يدر فسلا يلع 0 '

 نمليإس| تديلعلدي١قونسحلاشاعساو مدا وتاطلسلا 2002 0007
 هردلغرت ةحان ىلع ني قو لمالاوءأعلا جومو ؛امرسصالا ظ

 ااا 2: ىلع لدي و سلو تريل او مجري يلا نم بام
 لاإسا يف عل دب قو هلاني حره ور بغلا دي نمالام ضبقي
 كورلا عدل! يلع لديه نو دويفتساو ءإجرنا عوببو كياسلا نم
 دروكملا نا يلع لعل دي »يو سدزسمو مير مم نم سدلأو
 2 ©اذلا ضنولا ىلى كوقلا ةريعروم الا و نيج لب إبلا
 يو هن حاوثوا بياؤ ىسفنب لانا ىلع دي ١لورلا4
 لدي «قو يهتلا دعبال وت نمل صحيا لامرلا فن | ىلعالري

 2 تاكمىلإ ناكم نم هدحب ةكرحلاو ةوحالا نمعب قأه يلع ٠
 قو تتطلاور ايرلا بازىلؤ ةيدر ةبقاعلا نا يلع كرك د
 رين اهكعل ليدقو نبال مامقو دالوالا سدغحلا هلة ىلىدي
 يلعب الو ورمل اضالخ ىلع تاهجرس الو قراسلاةهانلا ٠
 ياعالري ميفر كب شل أ ةن ايو ةجوزلا قدلامو ءاسنلا ف داسلا

 نابل ظ ١ ظ '

 : رمح سا يس يي 8 95 -حع -
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 ةءاجر عج زسل|يلعاري: يو ميلك كحال فيائل] ناما
 اوفو فحل اةلّدو ةدياذ الب مدكلاو كشامملا حلي يلع ل ديا+فو
 كريا«كدلمالاو راحولا هلقو2او رصالا صدخحلا خلك يلع لدي

 نا يلع ؛رياةفو ديلا نم ةيحان جرح يلعو يبس صان يلو
 ناييع كرو يع سنن نع لل سو ةكملا عيري لياسلأ نا
 لمحو همت بلابرو ه دي ص كرا لاس نع لاس لئاسلا
 كرياابئكو ساملاو دي السلا نم ضال ىلع لري قو بعت

 ,باطرام عجل اس | نعد ويبو كمالا همجي ةيدر بف اعلأ ىلع
 ىوندخ ىلىالوالا لدي 2 ةعاهجا يلح لوقلا لع اهساو
 ترم شن نم لام نمد ىلع ارد < يفو ةىامجو عمج ف لياسا|
 فو ةئاطو مهجدم نوكو ةكرحلأ ولم يلوالري «يفو هداج

 هلسوتم ةتاعلاوراقملاو كلر باو ءابزلا مذ يلعلرد ع
  ”اهناوىضالل او دالوالاو جاورلابرمورملاو تيئلايلعددي هنو
 ديال كو ةعاجواكو ةرمرود ضرع ص دلذ يل ل ديالاقو

 يلعكري هيلو ةعاجدم مد طنحولع ىونمحلاو جاهزلا يلع
 لكل ! يد هاوس أزرق ىلع سزح الو هيلع قوحال فماذا تاما
 يلعالري فو ةعاججو عجوم كرابل اريج هسا يلع لدي٠او
 يرب ىمدش لاضنالاو ءاطوعلا و زنحالاو ك]تلاو عسلاو جلا
 دياضداو اد رصالا نم لمالاو فاجن يق يلع لريال يف .و ةعارج

 نم ْهامو ىرسلا قينو ءادعالا وف يعل ديا«ييو
 تم نضال كا ورمورسلاو ترفل يلع ل ديا يفو مجرب الدبلا
 كيسا نم ليسلا رج اعل ديا ؟فورسو كو معو ملك
 سيومالا ماع يلع نيإةيف و دوضفماو ءاجرلا ةولبو هذع



 تيرم يم لئاسلا ةّماع نا ىلع لدي ؛يثو حزلس يلىجيتاعلاو
  الوداذ 2 ةل د يا يلى لوقلا لىاهساو ىدمالا عممج 5
 دقو و ميو مه زكام صدلؤلاو ىورسلاو جدلا ىلو لدن
 ىلاع لو هو حالصلاو لام هعبقب جرعلا يبعلدت «اقد
 دوق ىلع كري قو دسك مالكو هوحالا ىنمعب يف
 . سورسلاو يزل يلو لري ه هو ةبفاحل ا ورايرلا جيرخو هابالا
 خم الث يلع ادي >ىو اياردلاو لسيرلاو ىمالا او دالوالاب
 عرفلا يلع ل ريدم قبالا عوجلو مرجو ةرح دعب فهبرملا
 لري »فو ةكشلا نبي يرحب مالكو 'نلاب لاالاو تسرع الإب
 قوم وسلا نهعدو ىلحالو هيلع فوحال فيإكلا نامأ ىلع
 لدي ١٠و ىضرا يلا مرا نملاوسن الاو فرامل سلا يلع كريه
 تيراو ديباوفلا ةرثكو مدنعاو كولو ء!مالا نم ةرملا ىلع
 قو لمالاو ءاجرلا جوفو ةأكرص الا نم جملا لى لبا !قو
 ترا خيد دادضالاو هادهالا نةللاسلل ثري مالك يلعل 1
 ملط رسفنو | هنعبقي لامي لباسا حرم يلع لديا؟يفو توسل |
 مقل وداعرا مول 5 هنعل يس نملثاسلا 2م يلع ل داي 8
 جراف ليا" قو ىجرال هدا ىلع ل ديا" قو سوعالا عج
 نول فلك لوقلا سو زو معو ملك ن ارم نلضو سورسأو
 ديتمملاو تيعشاو ضمملاو لاطبلا لجرلا ىلع كرت ا لوالا فج
 هيرراوب.ةكرلاو ةوحالا سريورسلا ةفض 1 عكدت«قو ديل | ىلإ لحرت ةديصو | حيمرلاب رهامد ضبد علت < كول ماحلاو
 كوش كليو ءابالا رفد ىلعلدت ءو ةوحالا نمعب تهد:
 دالوالاب ةزل| يلو لر. هيو هطسوعم هذ اهاو راسا نم

 يلعو

 ا



 لت يلع لدي + قو هلهاو يره يلو دودشم ٌىشلكيلعو ٠
 لديا/ ىو جربو كس قراسأو قبالأو هنمرم ففمبرم
 فتيمسفن ا دفئا وكر امالار |ىبال ا زاسنلاب لاصتالا يلع
 يهو ليال اعمج لباسلل ,ىزحلاو فدحلا ىلع ل دي( يو

 ىطسلا ةيدر يهو زؤاسما قطب لرياذو ةوتطمرف قومملا
 هدشيعم نعلالرلا لخرلا يىدلدا "قر ماسلا بعتو
 كرت! ىو مردلاو أو رصالا نم ظحلا ةلّوو هيلع موكل أو

 ءلرت« قو لمالاوواسولاّءلةو ؛اك رصالا نعلم ةلق يلع
 يعبي تريك أو ةارحإلا نم فوحلا يلعو ةيحان يلعمكتلا
 لف مدصلا ىنيو مغلاو مدا يلع لدا« فو هجوزح
 لاوس ءو هبياعوسقبب لاصتا بلط ىلع ديا. بلكلا
 . يوؤساو تعلو لمالا عومب يلعكرد|2يو هبلاع يوككنع
 ةشاكنا ينءلرتا + رمد حتو معو مجزكنم نرلالاو
 ىلو ل فل| لعا هساو ومالا عج ى ةطسوتملياسلا
 ىرصلا قيرمو لاو مناهل عاريا لوزلا ف 2 ىسنت الا
 ديلا يلكدي لام مف يعادي «يقو بلدا ليشو
 ةوخالا فمي قو يلع لري قو هوشمو بعت دعب
 ابرزادتف لعلي يو مدقي بياذلاو ةيدراهةكرلأو
 د>الوالاب 2ؤلا يلع لدي هييو هيدر ةماحأورايرلا باو
 ديبعلإ| تايصع ىلع لدي قو ديدج ىدوبلمو ٌقانالا
 7 نم ىمد | فوز ىلعو قبالاو براهلا عوجرمو

 داش ىلكو مدل اوامالاب لاصتالاو جاوزلا يلع دي ؛«يو
 هلا ةرئكو فوخا ىلع ل دي هيو كرش ةناخو املا

١ 
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 لباسا نا اعل دي

 ' ١ةقورمم

 لادس

 داىا/

 وكبر

 9و هيلدا نب دصيرملا كلازكو ريومالا عبس لاس ادنع
 مدقي بياطلاو بعتبو هدشم هيف يتلدو يذرلا يعل هد
 ؛افوانسلاو ةئياؤ دب مدخلاو شناوملا ّملَو يلع دياقو
 - لمالاو؛ا|درااّردَّيو ءاو رسالا نم ىدسلا رقم يفعل دي
 . كيل اولد يلعو ةباروبا ةيحأن لع - يلع دقو
 .ثريسم يلوا هر دن نع لاسي لياسلا نايلعل دي أقو
 لدي 3و هيد ىجال هن| يلع ل ديا ذو هيلع موكسوا
 بومالا عج ةيدر هنع لوس او لباسلل بق اعلا نا ىلع
 مهيأ يلع ريالوالا خف ح ممحلأ لع ل وملاملءادساو
 ىصهتن ناوحو يلدلا ل قْسو لهشو ىدصلا قو مغلاو
 بسلا ةوقلابلامنحاو تجش هبف لاملكا ىلع لدي قو
 ةكرحاو ةلونلا ةيدر ىهو ةوحالا سجق لم يلع < قو
 نع تنشتلاو رايدلا باحو وابالا درو ىلع لدي قو
 ” قالا نم ظح الو ىلع لدي "يو ةيدر بي املاو تاطوالا
 ةراحيكو ديلا نابيمع يلىلرت هيو بتزامللا عطقتو

 يفعل دي' قبو مجرب هل قدالاو ىعم ملا ىلع مظن عمر
 ةثايط ىلكو قالطلاو قاؤلا يلكوداسنلا ف داسملا
 ىومالا عج قاكلإو فوحلا ىلع لري 0و كارلا
 بوتلا و قب. طلا علف ىلوو يدرلارخسلا يلع كرت 4 فو
 ايفو مدهلاو املا ف و اقشلا ىلع كرش "قو ءانعلاو
 ا؟قولمالاووأجرلارتلةو اة دصالا نم ظحارلق يلعلرت

 مهظنو ىرصلا قيزمو معو مه هدب لباسا ن!يىلعاثرت ٠
 يلعثتاهؤو هيصعغب مدلك ردحايوا مدونم ةكوا ةراح '

 نأ



 هيلع وكسوا ىعمموا بياؤ سفن نغلاسيلباسلانا
 ىلا يلىدرتا هو هيذ ىحت الا هبا يلى ل ياو
 هاو بلطي ملف ةيدر ةّداعل| نإ يلع لدتا" قودهبف
 ىجرصلاو جرعلا ىلع لدي لوالا 2 اين | يلع كونعلا رلعا
 كره يلع ل ديف ورسد ددو معو طل نم ىماخلاو
 ةروما ةكرنا يلع لدي «قولاوحالا حالصو لام ضشي
 ١ نض اووابالادتف ىلع دياقو ةؤالا ىعمب فاقو
 ةءلريهفو ةطسوبم ةقاحنأ وراهعلاو كلل نم وح

 لدت ىلع لديالؤ و , تقلا ىسيالطبأو ثانالادالوالاب حملا ظ

 عيادزلا لعل ريا“ و مجريال قبالاو جاوا هدو ضيرملا
 ٍيعلري ىو باّدكو دّدع يلع,ىنمحو ءاسنلاب لاصتالاو
 ىذكل| ةريوس ضدمالو ىذحالو هيلع فوحال يايا ناسا

 كريا' يو ضرا ىلا فهرا نم ةلقنو ماسر هس يلع ل ديار
 عيبلاو ثاعمل| جوفو ة|مالأو كولاابلاستالا بلط يلع
 لوارواجرلا ةوفو :اق رصالاب جدلا ىلع ليا و هلرشلاو
 موورخو ءادهالا 4 اسم يلع لدياكؤو لياسلا بلادي اع
 لبإسلا نا ىلع كريا"يفو توتكع صلخي جسماو ديلإ نم هتييحاذ
 لاإسلا نا يلى كريا يف و هابي ا ىفنوا ةكرح نعل شي
 لرْن'يفور ايكيو بحيام لابو لامرتعوا لق طخ يلعرمجي
 هريس ةردج لبإسل| ةَبِقاع نا يلع اريإ ف 3 ىجيدل هنا ىلع
 ث هضراؤل | ملا ىلع لولا دءارساو هرصقيام لكف
 بيا ىفنوا ةكح ىعلاٌسي لداسلا نا ينعادتا كولا ف
 يعتب لإ لصحي الو ديلا نك جدياد لام لاصنزلا ىلى لدن «فو



 لاكّسرلاو دبا ةكمحلا ىلعو ةوحالا ضعب قام يلعلدي هيو

 | ١ ةطيسزروكرد ا ددوالاب ىورسلاو جيلا لع ل دير قو طول
 ضرلخر ةراحروب نم مأ صرنذ ىلع ل رياؤقو دزعلا هل
 10 ف 0 ١ مهمه يعيمرلكو ةجوزلا قو علنا ثدكبالا
 - معيطلا عيماول ا يلا ىيجلا كراش | ؤسا ىلول دي قودنم
 0 يوكو كلولااو ءارمالاب لاسقسا بط يلى كديا'قو رثترما
 طه نم لمالا و ءاجرلا جوف ىلعكستاا يفثدد اوعلا وقر
 ىارعالا طيلش يلىل رتاكقمراتخرو حام لاندرو
 ىلعالرت فو تويس أس دلذو ديلا نم ةءجان حيورحو
 20 يفعلدلىو دراهيرخسلاو ةكرما عرس ل بأسا نا
 2 بىرقلا لك جهنيع نع بيك ىسفت نك لكس لباسلا نا

 .كومالاو ةدجةّضاعلا نا يبول يي فو بصنم بحام
 ذر قصنلا ىلع لوعلا تبلطيام مج هرييتمىفنم
 مهاكنم صرلتلاو ىورساو جعن| يلع لت اوال 4
 ' بيد نم لام ضيقب جرف يلعل دن هفررءد زو معو
 2 ةكعلاو ةوالاب يلا اى لرت ؟يقفو ثدد هدع فددربإلا
 دير, جؤلاو ةكابمةددحوّخاى يلعالدت ؟يوةدص

 م١

 -. او سس زادأو دالوالاب جرعلا لعل رت هيف وراقجو كلم 00

 هراح دعب ىلا واخ ىلع لدن قو لسرلاوايارميلاو
 جاوزلاوءانلاب لاستالا ىلع لدتا كو ميانملاو قبالا مجريو

 ْ ظ 0 : ظ كرام 1 .ء



 رزك فورا لوطر يلع ل ديهدؤو كببرشلا ةيعم نسعد كرايم 20

 عوفر مدقاب لامنأو لالعاب سكلاو هاجياورملا ىلع كدتا”3و
 هرم الإ نم جملاو لمدلإو داجرلا ةوف يلع كرت يو شاوش]
 نايلىدرتاةقوادي لذ دي ودادعرل| ةلاسم يلىكرتاكتو
 لباسا نايلعلرتا ذو هريلاليتو يان نع! ئيلياس ا

 نايلح كيتا“ و هنع جرا > وديا بيائ ورن ىسفذ نك كس ظ

 لدزدد و مج)ك نم صل ديو ىورسد 2 هدحابلباسا
 اوهاوةكرام ربع سلا ةفاىن ا ىعذل قدا
 .لياسانإ ىلع لرتالورلا ١ ةحرالا مسنا ىلع لوفلا ٠
 لكلا يلى كرت «يفو هن بدا ىضنوا ةقرح نم ليإس ٠
 ملف إى لت #قو بت ددبالا لصحيدلاف ديلا نم جوبا
 لري هِفو ناكميلا ناكم نم لاوتنالاو ةضالا دعب قمر

 ص يلى كرث هيلو ةيدر ةفاملاورايرلا جباخو ءابالا دوف يلع"
 صمم اوديبعلا ناميصعولع ل نينو سسبالشاو هالوالا نم
 ةنايخو قالاباو هوزلا قزف ىلع درت فو دعب ريال قمالأو
 ىنزحالو هيلع فوحال فيال| كاما ىلع ل دتااقر كيشلا

 ىلإ مرا نم لاوتن ذلاو رسل نعل ش0. درموسالا عبمجف ٠
 دوي اذالب مدذلاو شاملا َةلذ ىلع لدتا "قو فمر كنا قوةياذ الب مرذلاو شاملا َةلّذ يلع لسا "قو كفرا
 يلع لرتاأةرزمالاو ءاحرلا ةاوو ذاهدس ال! نن ظحلا ةلد يلع

 ن !يلءعلرتا او هنع جوا بياع سفن نعلياسأ ١
 ضم ملثم بيإ5 نك لكس م وكيمو|بياءنكلسس لباسا |



 اكن و ناكم ىلإ تام نمزتك لاو هيناو قلدل |ياعلدب

 كيا يلو ىجيالفلا ىلع الي" نو يدعوا هيل عرص وكحيوا
 - قيطلا ىلءلوملارمومالا وج هيدر لباسا ةِقأع ىلع

 ١ يطيع «قو ةكعلا بلطورجيلاو قلدلا يلءالوالا ١
 ظ : ىلىل ديو جوتفم فكوهدي نع جيران لاميلاهتا

 باو ءابالارقذ ىلع ل دتةقو ةوحالا ىضعب فهو تكرتلا
 07 . مالوالا نم ظحىلى ل ديه يو هطسوتم ةّقاملاو رابرلا
 0 قمالاو دعيملا ىمال>يل عكر قو يياكناو سباللاو
 شازلاولزيو ةسورلا قاد يلى ل ديني عجريالقراسلاو
 كالو هيلع فوحال فياؤنأ نام كعلدي»قوراشلاو
 يمرا نم لحب كرابلي زعسلا ىلع لدي )قو ىومالا عما
 الب لاطبلا لدرارو شئاعملا دلك ئلعل ليدا' قو كرا

 «يقوداورمالا نم لالأو اجرا تلت ىلع ل دال و ةدياذ
 «١ ود وعل أ هب 2 و دنلا نم ةجلن جميلك لدي

 دى

 هه

 لله يوابيا هرعيسن نعل مس ليإس | نايلعالرب
 نا ىلع لديأ ]و هنيل امش قبرط بكري لدإسل| نا يلع

 ىلع لوقلا ل ءاوسإو وم| عب هطسوتم ةجاملا ٠
 . يورسأو فلا ىلع لدتا لوؤلا ف ؟ ةلخارلا رتمسملا
 ١ وهج يحد ذو ىذدحد ميو ملكت« صالذلاو

 . 2هلصو لام ّيفش ىلو كرت <
 . ةكرما ىةيدر يهو ةوعالإب ملا لعل رؤي و لاح
 كي هريمح ٌةَِماَساو ءابإلا نمهىيينب تى ع ادي هيقو
 72 ةضاوؤر بتاكل او ىباللأو دالوإلاب فلا كعلدت و



 يلع لري“ يو قبالاعجريو لاذتشا دحب ضملارتم لس ىلع .
 فيزا صو اصلا جاوزلاو ىدارمالاو امالاوواشلا بلط
 ةديمحة فاىناو لثاسلا رع ضو ال وحر ىلع لدي قو
 مري بياذناو يدراه و هورفسلا ىلى د20 و مللاس

 . كتالي بسكأو شاحللاب جزفلا يلعلديا>ثو دلجاع
 يلع رياكقو لمالاو ءاجرلا ةوفوء او دصالا. خلا يلع
 د تف يلع رت قو ديلا يلا ةيجان لوعبب عحاذالا و
 نم لياسلا شف يلع دياذق و معيرمج بلطيامئيلياسلل
 نايلعل ديا اهو دوصةلاو ءادرنا غول هنع لوؤسلل |

 ىلا ف ىاهسإو ومالا يجف هيبح ةدجرياسلاةبك
 بابحالاب عاقجإلا ىلع لدي كوالا 5 عاممجالا يلع
 ىيؤلا دي نم لامي ل اضتا ملظيلع ل ري ءيفو بايفلاو
 ةكدل او موخالاب ءارئجإلا ىلع ل دي 5و نيددي توبو
 راتعلاو كاللاب ءابال |نم تملأ ىلع ل ديو ةريمس
 مساهل و دا)والاب 2زولا ىلع ل وي هو ةطسوتم ةقاعار

 اكو ميرا رغم يلع ري يفو مات طخيعو لسرلاو ٠
 عأىتجالا يلعل داو محرب قراسلاو قبالاو 2”ةيلع
 نامأل لري فو قارس يلع ىونمحلاو جاوزلاو داسنلاب
 هيلع تاذي ضبرملاو ىذحالو هيلع فو>ال فياذلا
 ريحا كرابللا مسلا ىلع ل دب ١ قو ىشعنلا قسوم هنال
 مرزءولا نم ةزملا يلع ل ديا“ قو باجالاب ءاتجالاو
 يلعالربلايفو شاعملا ملقو لد طخ ياك يونمخ وا
 ارولا حءلاسم يلو ل ديا و ارصال| نم لمدلاو ءاجرن] هوه
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 يلعب ؟ذويوتك تويم جورحو ةردانب اّجالاو ادملا
  عامقجالفكل ريكو هلع يأ ىسنوم لداسلا عارتجبا
 .-الإب ءامجال ىلع ل ديأ يرو بولاطملاب بلاطلا
 لباسا ةّواع نا يلع لدي ذو بوطم يم يلع,ونمحلاو
 ين ىلع ل يتلا ل ءاهنا كج ههاو روما بج ةطسبوتم
 ألا عج عاورمورسو م يعل ديد اذوالا 33
 . قو هلل صحو هدي نع جرحاعلاصما بلط ياعلديكشم
  لدئاقو تاودالاو ةحإلا فعم» قاطو ةكرحلا يلع لدي ع
 . هالوالام2ْؤلا ىلع لريهيئو هلطسوتم ةّياعنأو ءابالاركف ىلع
 نوم مدلل نمالذ ىلع ياو تناك أو ىبولعأو
 عمزنائدانلا ىلع دك ىو قبإلا معربو لاوسالا
 توزلا يلع لدي نيو -كيرضنا ةناينو دساذلا ككاو
 درابيل ايعسا يلع رئانو ىومالا عيمج السلا اياك
 لكي لاصنالا ىلع لري يو ضمرا ىلإ ضرانم ديب

 - ةيشاوابحال

 3 ملا لىلرحا ف و وليم واامدائوا ىدنلا ىنىم_ خت
 يلع لدي ؟يولامالاو يجارإلا جوف 15 رصالا نم
 . بلابرع لني ووارعإلا ةكلاسمب لياسلا ذر
 ىلع ل دبا! وهنع بياطىننو الام لاصتا

 ل

 اخو خصم أوءاجرلا وبنو هنع لؤسك | نملياسا
 0 ٠ باب هرج ديحهطسوتسم ةتاواهعلدب لاظمار  ١

 قاب درب تونا نف دبو هشمب ىلع يتكي هقرسلا ظ

 مس نملذي يعرمل يمل ديدش كرم ضرويو ييعد ١
 | ١ كوكاتا|اما ع[ زنا حدخ 41| ١١ هيكون. رم ىقو

 هم 0

, . 

 اجب ع يعرج ا



 أ ١ : : كك

 أ ظ 0 ّ تلماذا اولا لاق ةدحارم ا ب يهةلرما كح بساب ظ
 ظ 9 هلدععباسا لو نايا لوالا ىلر مط نا هيلإ ظنا لاكش الا
 لال ضبولا علط نا كالزكو سكب تنب دكت جملا كاذ سيك وا
 تاوهدوزلا نام يلع لدي كل زك عدإسلا يي ةلخال | هّرصمنأو ا
 اقيرطوبا_لإ يفوا ةددوج ىسسمازلا توا عابقجا لوالا يدلل
 محاطناامسالواهتراكب تبهذرئاهي ١ ىلع لدي عاهتجاوا
 شاركو دا واهرهو ضياحلا جالا ىلع كرت اهنأذ محا كل
 - لاع] حرلص ىلع لرش ةريوسلا لاهسالل ا تعلط ناو كيرطلا

 0  غادرعسا ره اوش ىلإ ظاو هال ةفييع ةئدام أهان ٠
 ىسلاذ ٠ رع كلا ىلع ملا نب بس أب عت هس | اشم نا در هفا

 2 تيطاناث ادهلا لات شو ارح نمدل ثعلب اموما دليل| نم
 . قيطلوإلانامناذ حساتلاو تلانلأو لوالا كا ظنا لمرلا
 انايبواهبحراز ةسعواهجراؤورصس ةواعيرا ضم «يوا

 بلطوا نارجياو | مّرصنلا تدهن امس الو جو دل الل ىحاذ
 لكش ناين او هدرج أهل ةشاولاذ ده كش نا ناعبارلا
 . لوالا يراك ةرتعلا تواج ناو ةيدر مهل ةهاحلأو سمن
 ظ ملا هساو تيفيز تعصرميم ثببراو ترضى ا كوا
 ْ ا تببزازا لزم لاو الما تاييتلي نركملا كح فبساب
 الت 2 ىلا ىف مرو عامجا كا لط ناد لوالا ىلإ لظما لمرلا
 عاوجالاو ةيرجلاب ميل حان ضايبوا 8ئىط«يمملطو |!
 سا ا 0003 7 اذا از جوارخ دة معتس تؤم ته تدزااذا
 ظ . لظالا ضيقلاو ةلخازلا ويمنلا لكم هدول لاك الا تنجو
 اا هيو! لوا وا ؟؟فوالوالا تايعاو شا تيلو



 72 تم ايخلاتلا ىفوا قرط لوالي كا علط نا ل اىتسل
 ظ لامش ىحين ا قرتيرع اب هل كح اد جراخ ىعبه سراسا وا

 دعا تناك نذل ىتثو ةلذارل| ةّيدن| هل تدهش او
 ” نما:



 ةلقعلاو ماهّتجالا هل دش نا| سالو بونحي مخ ىلا فسلاو ظ
 دهش ناو بكرم بكربو يغس يلع ل ديقنرطلاو ىضايبلاو

 ىبراسلا قواطعرسا لا وا عاسلا ف تامبارا تاما
 نااهسإلو ةرزيح ةررج هّفاودأ نوكت ةجراز قرصم طن

 ةجاعا نوككىساذلا يوا تلاثلا يف تعاهبا كل تروش

 حارلايوالوالا يف ةسمحا تداجن او هديج ةمزلس يل

 فرح نموا لأ ىلع فوت ناك ةلّقع نماثلا فو قرمح

 يل معادساو ةيدر ةضاعلا تحك «ننحالر دل عطعضوا

 . قارمهلا لا الماالام لاني ل هرذاسمل| يكعركتلا يف بمأب

 . ملذعواهاسلا واهلها جم ىس اذ ]فكل ددكو لخاد
 ذا ]| ناىلع لد حر دي .وا نسينا ىداسلا يفوا ظ
 3 والا يقعلذ ناو ك1 بلا 2ههلاشر
 يفوا ةهراذ ةدبع ثلا فوا شع اتلاف وا جراح ضف
 ىساخلا فو ارشع كات يقيرطلا ترركتو ةمحىساخلا

 لي ء/رتر الو الام هدي نم بذي ةجران ةدتع

 هنؤاعلا توكو ثمل لمحيالو ماطع بعت دعبالا
 ةرتك يلع هيد كلا ب. أب ملعا هيناواهجرريخال ةيدر
 اذاظناذ تورا اذارنهإت لا لصد ليف هتلّقو ىطعا
 ب مد عييورلا ]بصق لوا يف له امو ف, ىلا تيبار
 فيرا ليم لوا ي تازمملا موي تلون اذ تازكو لسرلا
 لمرلا رضا ءاتشلا لم يدها موي تاقاذا كازكو
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 وهاس بس سس وبسس سس يوسسس سسسسا تالا

 دفلأو صخرنإ

) 

 لأ عوتو 6

 ..منسلاو
 |نم لصف لم مل ٠

 - عبارلا فو قيرط كوالا ب كاولط ناد لافشالا عييج ل طا
 . ةلددوا حلو الاي عام ناوراطصالا ةرتكيلع له ٍضأيب
 | لاو ارلقعاو يبيك ا لوالي علم ناو نق وهو لنم نومي
 ١ كوهتاطم يلع لري ةجرادلا ةسبعلا منإسا يو اهبارلا فقرا
 7 ليج لباسا تاماذا اله جاتو ديلجو درب تدحي !#مودرأب
 رراب ى يفلان وكف فب ال أوا قييفلا لصف ىفرتا# ناو ةاّمشلا
 لكنمالذلار ىمخرلا| روت ا تدراازابأب معاهدداو
 . لوا بضمان كلذ تدراذإ ناادمهلا لاو هنعلئس ئش
 كلذوبي يلع لمرلا بن اذ لدلميلا لهجإم لوبا ميشلا نم ةلبل
 ” عبامافوا تتار ارا وا تايحنأ لوالا يتلا هلط ناذ
 ٠ يمت ىلع لدف هلخاد عضم رصع سم |لا قوالخاد ضيف
 . مص لوالا ف حط ناوهدع دس يالا ف بلقلا ةبيطو
 بسلا قييمورخلاو | ىلع لرد تناك شاول ثوا عم ' عاما واةعرا> ةيتعوبارلا قوا كااتلا فواةجراح
 : لارلشرلا جام ناذ هع لوسملا كلذ مس عافترا كو

 ناهومرا تارب لبويرثوشر# نم وس كت نوكرف ةليع
 ءابشالا نورس هاا لدي اجزام
 ىلا تو برح حتد له فرد تدرانأ باي معا هاو
 فاوأ يسلب ىطلا نيكو ا لأو المأ ىتلفسو ةئسلا

 لوالا ق كلل حل نادرتجيرالا لوستلا
 ازا هس المد كذسو مدلك تابار يعلرت دباس يف زادوجاو نعوس ذل فوارشعتلاتلا قعر اهل تددتم عيارلا وا انلا فوا لوالا ف ةجرا> زيكو تنير

 تروش



 . بفن هضم مص م 32 ب هيب يبت

 ناونتلا لعلي عباسلا يف و!رشاملا يف سيماوا ةلدعلا هش
 ميرو كاذ ناؤارمعب اهضعب نم حششناو ةعامبا تدهش
 ٍناذلا ىةجراذلا ّرصنلا تريواعب نا اهيسال لصفلا كاري
 كازمعل حض يذلا دليلا محا مولع يدوتارع الا نأذ شك
 مرهالازئ دلرلا بحاص يوقرش اىنإ ى ةرصسلا تواج ل مرلا
 جو نامالا يعل رد لخارلا ىفسلاو ا نايل هلق ناذ
 ملدا لوالا يوا هبارلا ب جرعلا ةيار تدديشس نا امس دلوقتي

 تيل لاكشا نم ]فشلك اب ملىاعلاطما باي يف بماي ٠
 بلاهلودلا لايف مجباس بلاعب انزل يهو هلد جلا ةءاد
 ليش لكنا ةمدتلا زهد ةدداؤ نارا عاو بولاطصرعباسو
 يذلا تييبلا لإ خوبارلا ئهتيب نملوالا تيبلا ف ىهظاذا

 لفت فيزر اهرثع يداح اهمال 7 ةلذ الأ عمنا لاما ىو



 ج4 اره ا ويعم جهزميد سادقلا زيي يلع تويبلاو لاطشالا أب
 . سظنت ناوهف:نولاوشا ماو خلا لات هلكرعيج بلازرلا
 لوالا تببلا نحتسب مظرد يذلا لوالا لكشلا بولا يأ
 لايشالا بزتدن ا نطابلا نم ىا نط إدو !ارمداظىشتن له
 بولؤرملإ تيب ليشوم لمرلا ف تمل رقى لا تمت ةيعسلا
 ' لهيا ةوجوم و هلع ظنذ ههلع هش ىوكزملا | سيكل | نم
 . .تاوس هىملف نافناذ صظرت يزلا تبيلا ىلا هتيب نم

 ”14ناو دلما بولا | ز صحن له بولطملا ةراوس ىلع لر ظ
 تارا اا -دولطش| حج ىلولدةسمك توب يف :ةلطن ألى
 "اسوم بولاوس | لثم باث الأ بوله | لس هدي 2

 0 م ميولارس هي يذلا تيبلا ظ
 لحي هنأو دعست ناين اذ هبولطص ليوح يلع لد
 ناكنإو هما يتخ اذلب نما نا سي نالباد هج لهسأب
 هيولام بلدنا يلون ]كتل ن أه ناو عسابّيد | دعس
 تاو بولاوس| لضحأ» سيل هزل| ناك ناز لاح لا لاح نم
 ناهز قبب هناذاتان دل وتل كش |ناه ناذ نلف“ تسمن نأ
 ا ناذ ناذ اسم ناك ناو ةرط|_كلتدوب لمح ادبدم 4 ناو

 '  ولطنا تيب.يلارظماو لمرلا ف رجوي بولاتل | لكش ناك
 ١  دورطس الفذ عم حضارم هيفل>رو يذلا لكنا ذخو

 5 1 يكس 2 هي : اا ميف ا
 " كاتانمباس|يلا لنا زا ماءاقزي لهن انا ىلا سيلا نع 22 دكاص) |  تلدكسنا ةليس كلذ معاذ عئاطلا با. ىف ةوكزملا اقام ظ

 |  هتسلانيو هيلع عتبي نيوس ةلخاد اهلالشأ تذاك نار شع
 افا 7

 د“



 انانادصقت تدراازا هلك ملائاهدلاو دضلابدهمداو
 ىظمازم داكش امهم جرخاؤ فانا عبارلا بم اوه له
 باى ناو ىضاع هنو لمرنا فوه نام نا لكلا كاز
 زب هنا ةماصو هو سىس تيب يقىهلظ ناو لصرلا نع
 ظ كنهوا رح هنن لذ وعن اّتماصول اديعتنا4 نو سكن هسفن

 0 م ا ص
 م رورو اسالا يقرا زحاتو الرا هلزنم يف ناسالا له ليس مهعاوساو
 | ا 2 هدارازكاذ عيرطا مدرك صحاو عسادلاو سمادلاو
 ظ 0 تافتاظأ» درعا كل كبناذ عب سو ىلا طتقساو
 ظ ظ ظ رلعا هساو الذ الو هلزنم قوه تباث هتيبر لخار لكش

 ظ
 ا
 ظ

ْ 

 هكرسأ لا رىومالا عج بادلاازه يلا جاتك كنالعاو
 اها كيت حاذ يهالا |هرلذم تومي ال ةنيسنلا هزه ناب ماعاو
 ,د,  تابلاناللابهزاهبزيوب تعاباولو هساداثنار شت
 دوت لط  مظشعموا دووم وشه فرعت ددرااذا ةلُدس ازويؤم

 ميدتمم  هيدماو رلهشنايمنم ةرصاو عساتلا وم نسال جزما
 ظ لمرلا ف ماحناكن ا اهلس ةنضي |مرظم او ضع قاتلا عم
 ئ ديلا نم مورعم موهي ابيك ناكناودنل| قف دوجوموهت
 درب تدرإدإ ,بلاطلاو نوح بويجل اقر اذيم هلم معاوماو
 000 را نم قف جرمو تجمد يى| يقرا ةدولاا

 * . ميد ةزس اال ىدر' مكوساك لاو عساتلا نمو دلك س راسلأو
 ظ ظ 0 هلام جراد | ظظماو لذ نيلكشلا نم ظ
 ا ىسيتالا رخهلاثم ةدولاوطا ةريا يه الا يتالت 20
 ظ تيتا درعد| نم هلو تبسا|مورمايالانم هل:

 ظ



 ريالا مش لور ىلعو قازرالا بلطولك] دي

 ةناديسا مدن هقر او لوزن ةتليقمي ئئالي دالؤ نزعت
 ظ اوزيل | نم 1 الا الد اهيل نمدسراسلا

 يلوتلا يلعزايشدلا كجواىنالا خعررجاو دينولا يدق لصنع
 , هديا دق اهلأو سفنلا ةوقو ءارهلا يلوددَي اندالا يةلدوجلا

 ٠ يلعارت < يو دارعإلا ييمنااو ولالا داجرو مم كسلاو 7
 ظ واطلع ناوحالا ناايربلا ةّجاعن تو و بسللاو لاما
 - ياءلرت«قو عرلاو مائالاو قر 0 امفنلا
 لياسلا عاقل ال ةكر أم هو داوم يي نأكم نم 5 ةكداوةلقللا

 كهكلالطاو نكمل أو ةّماعلإ ىلع لري يو-بولابعا كازكو
 شلاق نعمات بولارا نمل اتنأ اياسلا ملظنو مارجلاو ظ
 تسالملاو جاوالا ىلع لديه فولياسلا نع هوي جا

 . واحلاو هيونوم نمالا تالناسلل هظدورا.جالاو تاما 0
 ل او تلا لح انت> ير <نيتكصدأ,دو نم نشعلاو

 0 وروما ئيّاو باهياو عيانملاو>ىيؤلاو نجماأو
 ع اكاوتلباوئاو بولزملا 0021 ةدادكلياسلل
 . كريو ديالا و توما و وذلا لرتا/ ىو قريولا لباسلل مظدو
 فللؤدبب لباسلا عليو ب وام لامني الع
 تملاسفنال او عامؤسا !يلعلري مىرؤس :واالامؤنا
 ظ  يددكدوا ةلّدز لفن هوبايعأو لياسلا 1 ا

ا اوزمال أوو اجرلا يل كرت امخ "ىو ةكراس ةدصةهاعو ةبلأع
 معل

 مكسو 2 مورا و لبإسلا مشن و ةداوسلاو د ةلطلئلاو ظ
 00 1 ع و تيهيلمو

 ظ عسمو



 معمحس_ عد حمم م

 . وأ يعلو ا زس هناذاه' بالو ةكدلا كاز عباس هع

 دخان قد ثان 3 ير
 لهالاعملباسلا نكسبو دنقلا ملقبو هنكس يدنعلا ىلع
 ١؟قوهديجةضاعلاو ةلدنلادإ مظنو هيولطس ديت
 . -هصمو بعت لاو هدالي ري يجغتي لباسا نا يىلعملرت

 يلعليإسلا نا يلعاريا؛3قوبولطلا حسداقبالاةلقو
 ىورساو حفلا لانو هرج ةبفاعلاو تكوبكلاكفالا ٠

 ماو ولد الياسلانعرشو الا مدل مطموانامز قضوا ٠ 22001000
 ظ 1م طالع الا سيد 4 اس ال

 ظ 0 .صوكاولابم نم قطملناسلا مظرو خاتمو مدقسو هن 2
 ا ظ نايلع لري بيو هنمائِشلانيالوهنه] امو نابت - ٠

 كاد نم دبؤنتو ممتنع ماع هل ملظمو هلام تيتا لباسلا ْ
 _ لانو سفن تيب يلع لري «قو هترق اعولاطشلا هرورو
 هرلب كاز ريب لاضتالا لابو وماذعر جو هلامثيب
 ثاكم يل[ ناكس نم ةلقنلا ىلع ل دب نو تاي بياهداو
 بلهبوةلقنلا يضر امن|هل دنملاو ةلّقشن| قرا ه) مظبو
 هتف اع لباسلا نأ يلع لديه ينو ممهلظو شما لياسلا
 بويكم د جو بولا لادن ليا لإ منو ملكي هكذمو
 مساكمو هسب المو هحاعا تيب لباسا نا يلع لدي“ قو
 هيرو سب ند دي ةضامنإوت مدا لاسلا هلانو
 صيد ربجو ىو هزكذو تما مالا تيم يلياسلا نا
 لري هقو هيلئأسلا قاعشو هي ولاعم نم الام لباسلا



 م * دست 3 ني صبسم»+ تح - ع ا يي ييسر اح نوح سس هيج 2 5 7
 - لا ل0 ا يي 0 2 يي < يي رم امم بيش يت كلل

 - سس سي ااا 7 - 9 5 - 5 و

 اداو هيلع كيمو بولارملا تيب يجيو دهس لباسل| نا يلع ٠
 . ةيزلا نار ىلع لوبتا| هنع بلاها لقيبو بولطما قطن لياسلا
 يلعوربكالا هسدن ب ف لباسلا نايىلع ل دي كوالا تيبلا يف :
 يفوهدرمفم عبرجب كلذ لابو بيقو| ناك اديب بولطم عئرت
 يظن ناك ن ا زعسو هدجيو رضمح | ىبولطحلا نا يلع ل دات <
 0 طيء وودي سّسورمالا كلذ دعب نم ولطملا نمارمخمل
 2 طن أو سا ههقاع هوقو همفن تيب لياسلان |يلع
 2 ةاكددحجوبجودسأو مدتم بياهلاو لياسلا كددايذلا
 موك اولياسلا لاني هازل تيب لئاسلان ا ىلع ل دب
 لباسا نإ ءلرت هو هوركمل ان: الو لاضنالا هدي لدي
 تول.( لباسا لانو تام ىلإ ناكم نم هتنلرحو هتلقن تمد
 لياسلان | يلع لري ودين لح يذل |كزنل |لهاةطاحوب
 فياتوهو هرثعدي نمالأم هل هلظبو هكلبو هنن هما
 ىلا لوياب يو زملا لانو دكثلا هنءلصفيبو كاذ بسب
 قريرلا لداسلا ىهظنو ةنباكلا ولالا تيدر ىسفنلا د
 8 00 ا

 نم هيلع ذأ يو بتقو ديوي فسو أ الا ىؤن | لباسلا عظبو
 الل الريا لوإلا يف 2 ايبب أ ىلع لوفلا ىلا هساو نسج
 هن ياك ونممن اكدامتمولو لاصنالا ةلوو ب اجئالار

 يلع نيو كازب مالياعرو مولااو متم امل مظموا ٠
 لياسلا نا/كناو دعيلا نم بولطش | رااظن اور بكل ىلا
 - غرذ يلع لدي يو هيولطم لسفند نا هيلع ذأ ذيزلستم
 ناوهنش اعكوقالياسلا عوجمو نطولا نق ةيؤلأو ىسفنلا



 مدكسمب تنايجو هسنن تيد يلباسلا نا ىلى كرد و بعت ثدم
 يلع لري م يو ةقشمالو وح هيلءالو هوركم لباسا لاندإل
 ت2 بولطم او املأ لاني مبسكمو هلام تيب لباسلا نا
 <الو نأكم ىلإن ا ةاقنلا| ىلعل دب ىو هكوط كو هدد

 لري ا/ يو ىيبانو نجما نممواد كن لباسلا مظنو ديفيوا
 .هبولاطم نمالام لياسلل منو ىكملاو ىسفنلا ةؤاع ىلع
 يكلاو تويلكأو ةقلا ىلع ل دير, فو هسفن ياذياخ هنلالا
 اهساوغسوا ةلقنب لياسلا فك داعزو عساشاودالوإلاو
 يارل ىحي نكسالا يلع ل ديإ كوالا + ىذا ىقذ يلع لوقلا
 هتعاتيطمتو هنمرغفل رو دسلا فهدولطعلستيو بيولطما
 لال اسلل ملفنو هبا جاو هسنن عنم ي لبإسلا نا ىلكل ديب يلو
 كلا ىلع لدي عيو هدي ةّقاعلأو رمل هلأ نب رعدي نم
 تنأ|هف علوا ىزتتو دمقللاغوبابو ىغنلا ريكا
 هعناو اموت هن ادة لباسلا نإ ىلع لدي .كو هبلأط
 كبل ىهامذ لاصتالا ىف جون هل ىنلو هيايعو هيافتحاو
 لقعلا ]كو هلاح جوفو هسفن تيب يف لياسلا نا ىلحل دي 0

 يلعالدي «فواملاس هنطول عربون اذ مس بلط ناو عورلاو
 ريز أ لاس لاملاب هبسشمو هعزو هلام تيب لياسلا نا
 تام نم ةلقئلاو هسا ىلع لديا/ ىو ةدييحا ةيقاعلأو .

 :يليلدي لو دريص ةافلاواديددو[ ندا
 لنولبالا 1 ب وم وش ةْماع ا نأ
 2 ةيراغلا ةيعلا ىاءالوقلا ملعاهساو يس دوب كلذ
 كوع لاثس اهرسو دكتنا ةياز ين دكنم ىلع اذوالا يف



 بلاطلا دوب يفو سال .وهلاضا ديرب
 نم دي تن يام لباسا هام لدي لد همم لماع

 بوم عم :يجوأ ىوبم نص رز ةثعبل اقوا

 عسل انا يلحلدخشو و 0 اج

 ظ كربكل | ةكدلا لياسلا لرمظنو ةفيخ ىباوسوو ا بادجاوا

 . تعيالو يطب ابل او ديعب بولطسأو ةَّاع نحو
 ظ ا

 هولاوم ناالا ةد هكأمو هحنِم الأ

 ! )2 ©ةك ىدعبلاو اوليا نا دد هن ىو 000

 0 يلياس| نان ئىلع لدي قو

 : ناز كازوومن لوسعلا تاي ناو ديجومب لياسلا| تاكتاذ

 الانا ار ع 0 0
 هدطميز .!سلإ رمظو هسفنو تسبق هنزل

 لاسانا اع لدي, يو هتاو>ارحا وهو هب قطنبو هبل
 ماس وسوو و دوغ ايي لاا ةلقنهلرمظت
 !رىهفشو هدي نع رمغشوو بولا نم لام هل
 يلع ليلا لياسلا بلفتو بواطم اهل دوجالا» هيلع
 ظ يب يالا نا يلم انالودلا ديب جمعا

 00 ٠ ىربجو هيواطم لاش دنأو هت داوس :هولأملو يح ظ
 | | ةديءقو هيوطم بساط لال انوار اةيوتكمو انواؤللا
 | 2 هتعو هيولطمو هتوارعوهدكت تيب لباس نا يلع
 ا ونعم ناك هي لضنا ناو لياسلا لصتي الو عرمقو

0 



 نءرالهالا هنههعم توي ناامااكأس بولاوس| ضغتثيب 2 يو هبولايمهخاذ كيب لياسانايلعدر ودع متي
 هعنم تيب, يف لداسلا ن [يلى كري ؛يودنملا هماثم مرغي
 عنم اييرب هب ولانص نمعبو ناكم ىلإ تاك نم لاقنأو وسو

 لاياسا | نايلعاري هو اندرا عنم ا هير ب ولاطشأو هع ١
 يزلال ذي هبولطم بلاطلا مّمكو هسفنل هح) تيب
 ةصاحإو هب لاسا مهو يمس فوا قبرط ىنومي
 خاتيبوهغاذ تيب. لياسلا نا ىلع” قو هليح
 تاز ريزرو| بولطل |نم لاروشدالا بلاطو هيولارم نم
 كو هنوبلوم لاني الو بويلاطملا ىلا زايو رهن: مظيو
 لدو هقوقو هتايحو هسفن تيب لياسلا نا ىلع لريا/
 ىفناكوا هدطو ىلا جر بإن | ذأ س ولو لدعلاو عورتا
 3 ماك كري ىو هن عجرب جرمك شدت تيب ف لباسا نا يلح لرد »ىو هلوج رب مربع ٠
 عمو حمو بسكموأ بم واكلم لاني هناذ لاطإ ةجرضو

 عد اوم نمرمو هتو ارعو هلكت تبي, لياسلا نا
 مهملاوىكلاو سباوسولاب لياسلل ىطا كفييفيو نسل
 متاع حر ف لباسا نا ىلع ل دب او كلزكبولاوطأو

 2 9 ع - م
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 / - "7 للا مليو هلنيودنلا ىلع بااطارتابو دانا ظ

 | 2 ةيلعل ديم ىو ةدوحح ةّقاءودلوولاهنالاواهذ 00
 _ كقوديعبلا سو بايغالاو محنم تيب لباسا ١
 . بااموهان ك2 ناار كاز هتاعيلانبالوةكح ْ
 | 2 صظنو هدب تيبئلياساناياعل ديو هكزروا 0
 ١١ ١ مث تيبلا ناو هلا يعريال او نسور. قالز نم هل 000

 0 هصنمو هع ط ياء ل دي/يو بمحل فشلاو ]
 ريعلأو هم ةن زل ديويوأ بيمأ هدو هزعبو

[ 0 00 
 | ناوةهبولس 3 ىعم ئى1بلط ناذ لمعلا لكصو «تادجو

 0 مناذملاطل| نمل بولطملا نم هدومأو 0 ؤ

 نيب 4 لسيولوالا تيب نش ةجرانلا يمنا معا 0
  «ولمملاصفنال للا مظيولاسئتالاو لاو لافشالا» 2< ١
 صمظمو قزمولاو قطنلا يلع لديولو ل ظ

 رحاكود يس هنؤامناو بولططأو اطكأ تضيو هبونانم ْش
 -ةلاملاب بلاط يل | لاضنا ملتدو هيولطم لان ىلع كرب« يو ْش

 يزستيبب يلا انا ياعلدي فو مقو اهعنيب دكثدعب ٠ ظ
 _ هدكس يلاطلا يقمريو هنم ع إو هبولاقس ةشيؤ لا ظ

 . هو لياسلا ناهلع ]دره ينو مهريعو لهالا نم ةدذم عم

 لياسلا )ىلع لدي بيو يناجالاو دعبلا يق ماطسو هعلم

 | ١ ةيبافو ةديد ةلقن لباسلإ مانو هييولطم هتاعن تيب يف 1
 تسبيفلاسانايلعلدي)فوةديحةتاعوهجا» 020203

 | - للسلل ةّوو عنم حبب يراسل صظنو هب ولطم قرا
 لامثإلاو ٠ 5 ظ



 هتييؤلباسلا نا ىلع دي قو دحاو تيد يأهعنيب لاستالاو
 ثرويكياي بم اذ ملثكو هحور ةىدو هشن ةودو هتايحو
 اهسساو لاس هنطولدوهبو بلاطلا زا ينو بلاطعلا نمالا
 تيب ىلياسلا نا يلعلدتالوالا ف 2 هاقدنا ىلعلوقلا
 ”تالانيام نكنو بلاطلااهلانيواهرتيل هو هيلاجبهقلت ٠ ٠

 لاشتاو نفس تيب. ليإسلا نا يلع ل ديكو هبولطم
 لصغو كلذ يد هلرمظو هلاوشاو هتدجو هب ولام
 لاضاو هقانرا تيبؤلياسا نا يلع لديك قو بيرت هدلأ
 . للاسلانإ يلع دي قو ه دونك تيعاعو هتفاعو بولانم
 مياعنإو هبولاوم عم هتايلابو هيرشعو هلاماو هياجر تيب 4
 يي م ا هليح
 ام لاني الو مجولاطم مملاضتا َةلكو هيولطم دلو هجو
 «رضق عم باالرا نكس تيد, لباسلا ناهنعلزيت »قو هنع
  جوهو مولاط أ هلم أ موا هيولام علا دع تكوا
 هعام تبي فلياس| نا يلعكدت/يفو ركتار لاضننالا
 ربعأاو ب ولام نعو هنطو نع ديعبلا وؤسو هبا عاد
 "رجول هجر تيب يف لياسلا ن |لعلدت ١و لجاديف
 هساو هدويمعم لاي و ةديمح هتضاعو كاز هل مظو

 لياسلانايلعلدبالوالا ف <: عامئتجزلايلعكوضلا ملكا ٠
 تكي نمو ديوبلا ننس بولطعاو ساو تيجي
 ! قددكت رع نم هبولاطم يلع لخ لبو مجقل يجيقح
 2 هياوصاو 2 هيو حو هحنم تسب يلداسلا نا ىلع لدب <
 ريئارن دكني و بولطش | تيب لام ذحاي بلاطلانكلو



 و بولاوملا عمو دكتنأ د ةرمثكلا ةوادعلا ىلع

 . بيبلإو بدلا ذو بلاطل|لاسنن يلع ل دعو
 ظ تبب يلع ل دب فو ىجأ ةلكو لاو عنملا هل هلظمو

 لخدب يذلارماد و ميمو هرب اذو هقطنو ليسا قرر

 ٠ يو هيولطم هكؤم يف ىئاسل| هم ازد قطْيدو هيلع
 | 2 ملاملاوهلاءاو هيلور تيب يللا يلعلدي
  ةيدقوان ةلامن الا علاطنا لاهو بولاتم

 هل

 لجأهيفريشلاو هب ولطم نم لانا بلاطلالانيالو
 .بولطلا لماعم باطلا نئثو هتف يلعءل ديكو
 عيتعو هل اًيبو هب قطشو قرير هل ملظدو هانم ريع ىلع
 . عنا تبب يلع لديافو هتنؤاع كليو هنعدتملا
 "لاصت | لايالو بنور شع ديعيرفسو باهالاو
 غعاوشسو هيؤرعسو لاسفناهل مظدرد مالط ١ وهام
 يلعلرتا لولا تيبإ يف 7ةلهارلا جملا يلع لومل|
 رج كلذ دعب عفو اد راادإ ملبو دكتلاو ىباوسولا
 ينو ب ولطمو هاذ تيب يلعلرت «قوبولطللا
 هدم لايدالو لاضنرل (منم غلسو بولطمال بلاطلا
 هب أياو هقطنو هفوححيب ىلع لري « قو كاز
 2١ ىبملات هيولطل هلام عزمي ةدادملاو ددقدأ نب فوطو

 ' لاقتاو هجو فس لموهشإد تيب ا قو لجا
 قير يذلا ملظدو بيهوأ ادع ناك يلا نأ/م نم ظ

 . مسو هياحر تيب ياع لدره و هنم يضضيو ليأسلا
 ظ واطلب با اطلا لصمّسو قمل اول مظدو هتداهس

 ٠ فزرااو ظ



 ةجاوراو رينقمئراوجلاو هينمزتس وم الاو لادقمالاو قرون
 ةيونكمو ةبولؤم ريو ةتداوس معيسو هياعر تس. قو ةديبعأ
 هرك تيب يلع ل ديالاثو ةقاعنأو دوجوم لاسعتالإو ةردناو
 .ىحري الذ نحو ضو بولاعم د يريكأ| هتوادعو
 اةييتملا ثمب ىلع ديار تتفولا ده يالاشا تينا |
 هتالكو 0اس ا اللا هيلع
 قرطلا ىلع لىوغلا ملعادساو او ةرخا تلال يلعمتي لياسأو
 سؤو بلاي وهام هلاشناو مجرد تيدوهم | كوالا تيبل| يف +
 4علريكيقوهرضلاسفناو هيولافس و رلوو ىوبلمو
 ولارلا مم ةدياذل| ةلقو فمرملاو ةمادسدإو دكنلاو :ىيسلا
 هُسأو تيب ىلع لري قو هع الهي داصتس ناكولو
 حاببو هب لاول يسد يزلا وه بلاطلاو هدوودمو مبولاطمتو
 ايو يامالاو فون او عننا يلد لدي قو هبلطام هنم
 0 يودكتتوو لاني بولاطم | لام تيب زخاي بلاطلا نا
 ةزلأ و ؛اجراا لبا ملظفرو هتلنو عؤس تسب ىلع لدي

 تيب“ قو مودحم ل م
 بيسي ركل هلانو لصتعيب هنا اييرو هتاف

 هياح حبلا و ب بو ١

 هيندمأ 296 و هتطلنو هترشعو
 0 لدي١قودبمح

 0 1 1 الو بولاشا

 وا 2 اتت صا ظ



 5 د يويوج سس سمسا - سم سصصطسصسس سس 9

 لانقتأ تي بيو هوم تانتالاَةلَيَو بولطملا[ضومو ارو ظ

 . هدالول لسحبو لمالاو دارلاو بيرق هبولارم هعاقجار هو
 متلو ؟ةولأدس دهدو عرهو هددت هلم تسب يلع لدي و

 مولطمو هنو تيب يعل ري 6و واس دعب بلأوما ظ

 ١١ ليسو بولا جيرو يتسي بلاطلاو هدوصاقمو

 م الآورعنمو هلاصفنا تيب يلع لري هيو ةمورلو هل
 - هجوو بولاع| ءاير كد دعب ملظدو هقوزعو ةكرحّلَدو
 بقا أ دبا نم هلا هاو هزسرو بناعا قلن يعلو
 ,ىبلاطلاق ازا دتتسبا/ فو هدودح ةَياعو فزير هر ملظمو
 ظ ةذءو هلا ماو هياهبر تيب "فو لانو يسوا قطب رمظبد
 هيلإو هدير ةيافاو دوجؤم هبلاشمزلاو مهم مي ولاعبي

 | جوفاتلا ذا تابالا يف لاوشالا لواح هاا

 يافا «ديزم اذ جور نايا“ 4نآو ةجأو

 7 اهحوإ ةيحوئلع هوا ةىانمر يذ يشروا معادو

 اهيفرخالّام |جزمع كي و هأشو هعيذ
 0 دي فو نالاكاو راهيم لاو تاخحالا

 ىما هنو ا ىلو ل ديمو نءويبال ةماديىعوصأكمو

 0 وروما قتملاوأ يدكبا
 ٠ ضد بو هوا قعد |وس.دبلا نم 2ك هماوا 101

 ا 100 دارة كاداقد ظ

 ظ ليسا 1 تامر قلاوتيخ رضا ايدر

 ليبدأ مدد توا

٠. - 

 دكئاو فوح|

 ا ةةياعلدي فورإولا



 يقو هيايرو بح الا او زان ةيياذ ةلئر بياغ لا ايلك
 .. ماهل مارد فوقولاو مدلاو قطنو مم صحو شم ىلع لدي:
 قده اقارصؤوا جاما عع ىلع ل ديا فو كولا |دساقلايد
 ىكمو يجد عاذنح يلع ليا "يفو هتعاطريغو ةيدعم يلع

 بيأذ مدرو ىلع ل ديا؟اقو هلكنو ةدادع رعب سو مأيعنو ظ
 يقر داملا ل ويمجو هيي يح | هدارصو بياجسلاسوو
 يلىل دياةئو لاصوو قشعر دخت ةبح يلع لديا'“

 3 ساو عيني عرادلا كانا تاعشد 0 ظ
 بو لولرا] ور تيبلا ىلحادا ختام را |
 اهياطبادعبوموماماعد لاا ضو اي رضوا ربك
 تزمرلاو لالا يلطو سال ايلكلد قو هراذس | ننحو

 فروو|هرينم ةبار جم يلع لد « قو دوعتال هب ملاستاو
 لص, ىلع لدي «؟يونولذ وراهم الأ ممانملاو ثاوحالا
 ددنو ىدقلا لبلج ل جر نم ةنياَث ةرياؤو تءدشالاو نيدلأولا
 عاذاو نمنبو عاكنو مالو ىلع لد» يقوديلا نم تائاقعلا
 شايبلامدع و هضم يك رن ىلع ل قو حرلم سبالمو

 ىنعلد الو ىنولأ نم بلّدلا بهتو ريبعلا فيرلملاو

 ىلع د ١ئو ضاولا ولو ةيدع دمطقمو ةمبمز ةكنن
 ريكتلا»فونلا لارين دربس الاد قس او ضصرمل] صدل>
 مجلاسس يورو ةجمار جراج و حاد رادس | يلع تاو
 يلع لو:ئو حولسو هقذر م<بلطو ل ىطنو
 ضشضاعملاو ردنصلاوةمرالا نحو عبدا ريمابدلصو

 ةيضة تو عضوةطلخيلعلدقدفونلالاعشلاو ٠ -ه و ١



 1 رم قاد و اريبكو ا دض نم ناملامو يلد بهت لعل داكفو

  ديكم ةرما جو وا دج تالاهتنا ىلع لدا"اقو دح قد

 '  ظءاوعو ةكلادراوسا ىلع لدا اق و يحي نم لصوو هو
 ةةماو دي مح ةَّواعلأو ةم لسا ورشكق زو ةجحان
 - يلعتارا لوالا تيسلا ف تلحازا >كيعلا مارا لكش
 ”تاهنأد واةما يلع تلركؤو هركربأكوا هّياياسإع

 7 عوجر ىلا تلد < و هلأني قزربو بسكو هدي لتنت ظ

 . نيرا" د بيابجأو تاوخالاو راهصالا او نطولا يل
 تال هالاو ةمامدإو ةحرتذلاو ةيزنا حرلص العا
 دج د ولومو ادي دا بوبلموا اري حاحا: ىلع كدت و
 <ورلاو ميازوداو ةفيلتلا دو ىمم مهن معلا لعل قو
 هان ةئظوا ةكلاص تاح|4ذ ىلع لدن" قو دييعلاو

 00 0 000 ظ
 ”ليطعت لد كرت ىو هثإىملا ةريخ يضئ رس دلاو قط أو
 يلعارت فو هييلمراطو تربينا لاماو داما
 اريمالاهضوقوو تاوو و هاجوزمو تاأيامو ةيالو
 هيمو عش احم يىلعارتا قو هسحيلمرابحاو ناطلسوا
 . ىلع كندا« يفو تونا نم لاسنفناو جيل م وارسو جارماب
 . لرتاكفو جرسمو 2ءاهيةيالولاو ءاذعالا نم كب كسلا

 هجنات ةرا عمو هحلاص ةماكوحدو بيبا ظ
 0 دن ةباوا هين ايابيائوادوسع ا قا ىلعلرتا؛ ىو
 دعسلاب دهاشنتو ديرت نم لاصو ىلع كزتإ# فو ةيملك

 0 نىدنحو 1 ظ



 يلىلديألوالا تيبلا يك ايبلا لك بقاوعلا حو 20/+ ييببا جبس 1:
 ب ا دساو ومالا جاو بابحالا ل اصوو بياطاا در
 لمالا عولدو لاوحالا حتلسو لاومالادر يلك ل دي< فو
 هيو معيب ىامومذم هيا اد, ركل لح وشد اومو
 يطالاو لهالاو ناوحالا هتصو | ةجانوا ةما داس ىلعالرت
 سعسو ايبوبالا لصوو هنياث ةدياذ يلع لري ير تالذلاو
 هب تنيباك ىلعل ديمو ىيدازئلاو تالت اورايبالا

 بيراك يلع إل ديد هيبرج ةوسكو هناي دواومو
 ول| ىلعو نفمي عب ملا يلو ف وجو رب اكوامسو يبق
 كد قاتكوا قارصو ا جاكنب باكي ى3ديا قو فللاو
 ثررلاو ضرما ننكي لك لديى.كو هليمحدص امو نادم
 يقل دي ايو دوعن لذ هورس | وفياىلا ثوعر_رسالاو
 ايارملاو بتكلالاسراو ياذا مورو و رفا سعال كاسم |
 ةماواو تاطلسو مسك لسو يلع لرد يورععلا قداو
 نيحيلئلرتمااةو هبات ةموسنوا هتيالو يك آولا
 ةرشعو يلا قطنلاو ناو رصال او بابحالاو اجرنا
 دوال انيلباسالاسننا ىلع كرتا" تو جيا باعصالا
 امنلإ ةؤارع ىل لد فو بوعم حرلصو توتكم عدعوا
 كو هربييسة جو ديح هس لكل حالنا ىدأ ظحالو
 ايداصواهينان منرهوأ هيري هرب, نمراطد ىلع كدي
 قبلكم ملءاهسإو هما عرشعو نسمح قررسو ولؤم لضوو :ةلامم لاسراو فبكت و اياره ىلع ديو هيج
 6 بييعلاب ءاهقجالاو ديمسإ عامنا ىلع ةيالوالا ف <دنخا



 ”اهراو ةرضحلاب قذو يلع لدي «ئد بيلفلا عددتو عا
 - يفعل دعو هياملا بهزيو ءاشاو عيبلا يف يربو
 يدر اهيمالاو ةوحالا قفوو بابحالا لصوو ذلرابلا حأكتلا
 | 2 ةنئرلاو دوقفطاو براهلاو مدانقلا يل .2دي قو دوسكلا
 2 راكالا ال يلع ريهو نيدلاولال سوو بياذنأ دعبو

 يعل ريف و جيسكلا يضودالو الا ةرثكو معلا ءائنو

 6مم اوتلا يلعو نيمرملا ىلعو قبال| ىلعو ةورسا باهزا
 سيفلا تيب ولعيأع لريا/يودالو الاد ا هسأو انفلاو

 . يءانياو كلب شادم شاو ةطخلأو باجالا 3 اذو
  دكلبوطنو باورلأ باهزاو ديبملا بورضو ةيرسا ب اذا

 | العسال يطعت يلع ل ديد ىو تدلهعاو ىعمرطاو توب
يله كري دلهالا يفور تامانل| نحو بيأفب ياي

 ن

 ملا لوورولا ينئزساوناطلساو ماو هجر ديرب نم.
 ظ بيبعأو هو جمعلا نمتو لصوت اللي ىلع لدي: يرو

 هقرس ياىلدياو هاجواعو لما امهلتو ءاحرلالشو

 قطنلا ينو ردو ةوبالا مدعو باديمذلا عادخو لالأ

 داو اوداشلاو قسفلاو قشلاو بادمالا ثيب يدرإ
 فرملادعبو باعمالا نم لاصدنا ىلع دئاقو ىشنا ةثكو
 | لوو بيانه أ مورو يلع لري و دمالا قشمو رلكللاو

 اغا ةسعلا لكش معاهساو باجمل قييوتو بايحالا

 . شساورلدنلإو تاتشلاو بابحالا ةّمْذ ىلاعلدت ادوالا يف
 عملا عءانلاو لاومالا عرج ىلع لرتج فو بعسلا
 دت «ؤو ةقسا ب اهزذأو بابحالا د منو عبادعملا دسكو



 ايفو ”ابحالا دايجو ةلونلاو جاكنلا مدعو ناوحالا قلو يلع
 نيش نيول اولاو قيالأو نيو رل ا ولذو بياذلأ نهي ىلعلزت
 جايتنا خسفو دالوإلا لبطعتو !ماهلا طاقس ا يلعلدت اثر
 ضووملا قلويو ىفملا باهرا ىلعادت بيو ةوستلاباهاذاو
 يلىارت /يو باهمالا نيب ةدالعلا يوعتو ةبهازةّيرسلاو
 ىلعدرت مؤو فيرشلا عي شاو جاوا قيوعتو ءاسلا قاد
 ملقسلاو لاومالا باهذ او قباو نسلأو ةلئنلاو مداكا باضدا
 بوعلااو دمر عسو لياسلا تادوحبا ىلع كرت ىو ةيدرلا
 ىأدلاو ماهل للك لعلي ١يفو بي اذنأ دهبو ةّدشللا بلثو
 نصمم متسو مهر ا لديمتو لدتا ديقلاو وحس لد نو
 قم لولا بوت ايف ظملأاو باع الا عم ارولا كاك كرتا! يو

 كتاعؤو ىلا دهس شلاو ةلقنلاو يدرلا ل سولاو بوح
 يدل ءادجو ءارمالا هرئكو نيهلا بر هو معيلا دعي يلع.

 بوبعملأ نم لاس فناو لانتلاو ةنسفلاو شدا 'يئلدتا#ىو
 , فوحاو يالا درشكلا عما يلعنت فو باومالادمبو
 :ركرا يحين ئدري يو بايمالا عم ةدداسم او بيافلاو
 مرك الكتب سيح ليش يهو بياذد| دعبو بابحالاقرّتو

 .., عظم نع بيائوا هلي نم ىِش جبرح يلى للا كوالا يف تح
 وا ةبادوا ةماوا هيلا لخري لام يلع لدي, ءافو هشاب شوا
 ةدنا مروا هجاصو | تذاوا غادّمف ىلع ارت ف و دبهس
 *ةلئلل بسجل ديدجراتو اديدحبلو يلك لرتة.ىفو

 _ هوكبا ضانتف كد لت «يفونيدلاولا تيشلاو ضوندلاو
 قولا مطّمبو نول نم ةدالولا طوقسو لايحلا أ ةوسلو



 فاىرلاو مدلإب ضرملاو فيزتلاولى كرت «ىيفو فيزنلابرجساو
 _ مقر ةر مل ءاجرو بياووا همو لىم ةبرسر لمرض
 يو كنشن| عرضناو بابحالا تيبفلذلأر جروزلا كنت يلع
 دّدقلاؤررلاو بلدلأو سبدلار نسفلاورشلاو سلا ىلع كن
 مطقو فوم رظملا ياعالرت> ير داوبلا بو هو حاضلاو

 سا يف مدلا جرجو بابحالا نيد, ول ذامار كوع ظ
 مداذير رعو المير يكموزملا» نم فوحيلع رتا'اؤر
 دوو بيابحإبووو بياع موره لعاتا قو _ريبكبلصوا
 ةيرطتو لاصفنا يلع كركت اكو ءار الا يل رفسلاو سس وحلا
 قنشلإ فيلل مو مدلا هدلاو عاذفلا باهزاو نيب نيب
 تاقزتو بيانداو ةئرسلاداوبا لى اة ئودابحالا ةزئكو قبدلا باه ذاو مرلا ترهاررحأو ةذحلا يلى كرم ةقر
  بايحالا نم لاسفنالا د كلنا قو م يهل ل 1
 2 ل 0 تلا م 1 ةاداجر ةيفلاز و

 . هجري بلاذلاو دعتلا ةرتكدرشن|يلعلريا لوالا ييلخاذإ
 لاول فووو ىلع ل دي < قو بابحالل موذلاو ىسكنتم
 ا . اداسكو همورومةُت و سلو الأو بسلا ةلقو
 امدلاو بابحالاو ةدحالا قددو 2اكنل| لطعت يلح لدي قو
 | 2 ةطااووإبزلاو لهالا تيب عججيرو عناطدد| مدع ينع ل دي يفو
 ' قاذو هدالولا داس يلع لري* يفر يلا >نفرلاو وقم

 تونعلا يلع ] ديدىفو عياوتلاو يواسكتا ةدمتو جافزلا ٠
 يلع ريا فو لاتولاو ءارعالا ة زيكو ىضا|مالاو ةدرسلأو
 . اهتلا يرسل او شيزملا تيبوولذيو ءابزيوا يدرنا حاكما

 ناصلاو ظ



 يطيل تاج ناسا فاما سددت داما بعذر ٠ ىنورطصالا ل فيربجلا ليىلتو فييرا توم يلعلدي »ند نايتلاو
 ىلع اندواؤر هيدر هين ةارجأو يدر مان او بيساو
 :ييلاو ةوارملا يب طملأو ثلولملا فلشو ماكعلاو ىاحلا
 ىعيمتو واستلام عرشملا نسح يلع لدي اينو بذاك
 ”اهزا ىلع كببا[يفو بيابسا لماونو بيانا بتبو و دعدا
 *ابحالا قاوو يدا حدانزلاو ىداعالاب لاصدزلاو ةقرسا
 عم شملأو باسحالا نم ةقطلا يلع الردا يو يلاولا لابو
 باهزايلعلدل ذو تانملاو ىيعرملا ةلقنلاو باكمالا
 قلالو بياغلا ديو رشداو قبالأو د الودلا ضممو ةّقرسلا
 للإبل كرو بيومجا لاصو يلح نرا”فو بياقلا نيب
 دالا فتلحازا ةةيراؤلا رمنلا لكش مثءاهساو قررسو
 لسنا دعب لاصوو محو َةلَدْنو بلاولا لا_ عنا ىلع لري ١

 "افاد وعلل نجود قررنا ةرتك يلع كرد «ىفو اص ماسو

 ايلى لري «يفو ب نم لاصو.و هّقرسلا دوو بسكمأو
 < لدي ف ى دريم باجالاءاضرمو جابنلاو ةرؤحالا نيب
 بكور هرب يقرانعا مح و ثسفرلا مق و دالا تارامع

 مقعلاو لماحلا صدلذ ىلع كريه يفوابر)ا ليو بياغلا
 لدي” يو هديح,ومالاو مي”هني جادزلاو ماهشناو ليت

 قبالاو عبادولا عوجربو ترا نم عدل | فم داس ىلع.
 يلى لددا/يفو 0 ةيبرذلاو مي ةلاصلاو
 داؤساو ةلنسا يرشباريتكر دكت بديلا لسوبو فرم أ سنت
 راسو ليلا لوري تايب | ىم كلذ يلع لدي ميو بيحب



 ا ةسلا يلع البي قو وددلا مهو ةقرساء جرو ضيرملا
 ب 00 ثولملاب نم

 وداو وح لاصوو :نعالاو يلع جدأ 'ىد اح
 7 ضن أ وافشو ديدارشلا نم تايهنا ىلوكسإا قو
 « د برجل ا ءادلو دولا نم تربح | كلاكذو ةّيرسلا
 0 بيبا لسمو يلع ادن" و
 اقلب جادال ا ةرمك لع كدال“ ىو دارملا واب ورفسل]

 0 نيش يس رار ءايلو لافتا ةنايزيم ةداردلا دح عاصلا ىلعالراتج ىو ةداوسسلا ماو دو قرمرلا
 نسلأو ليجرلاو جاؤسا لعذر الوالا تيبلا قرتدحاذأ
 هدأوب هرح يلع ل دي قو يييبجلا ديو مدلكلاو قطملاو
 ضلا يلد لدي ورا وجاشنو هداضنا دكو لص اح لاموا
 . كلتياءالرناكو عامنب |ةيونو تاعمالاةأمو نإوحرلأ رم
 يقبي بالاو مومدال براهولاو ةلاسسلاو ةكرسلا مدكو عيمللا
 .ماون يلع دريد يو سيم ثيدرلاو يدااولاس ةثلسولا»و

 يو هالوالا ةرئكو يواسكلاو بولس |لاصوو سوما .
 ”اهزأو دلو ربا وجا بو رهو ةقرساو ضصمرحأ رش يلع لدي
 قتدو نيحوزل| نسب كيقهفأو ةدجاما فعلرب "كو ةبارلا
 فعلوا نول ىلىداري ٠ فو كايصمأةماسصحو ؛اذرلاو ةكشلا

 < نيت تونٍلأو ديقلاو ىسبحلاو بلصلاو لتئلاو ٠
 املا دسكو بياذد|دهنوراؤس دل تين يع التو

 نكضاو



 لوو السالاو ىسيجلاو ماىتلا لع يلع درت يو ةءاسنعلاو
 نبا| مرشعلاو ةيدرلا ةمرحلا ىلع ارتا» فو بابحإلا
 تنادش |ىلعالرتاا ىو باىمرل| نسب هنلنلاو ءانزلاو
 جاشلاو ضوسللاو ةانؤلاو ؛ادخالا ةرثكو دلي ىلإ دلي نم
 بياطامدرقو بيصاب جدلا ىلعاتا يو بيراهياو
 بيبان اك عل ريكو بولطملال ذو دهسا| حااتلاو
 فر يب | عرسي رائلار هتاتش دم هيلجرب -كاثأي
 ء ملل اورفساهتفاعو ةاناو لمالا قيوعت يلع لربإ<
 انقاذ ضوورناوررشلا فعارت هو عاملا ويسر
 يف لحؤا ى ةرمك لكش لام ريو 'ارعالا جل كديج نم
 *”تلاموو باشاءوردو ديرما عامنا ينعرتالوالا

 لاموو ةلاضلا عذهرو عياشبلا 5/يلعلدب قو
 تاوعدل نب عيك | ىفىدلزت ىو ةراوسلاماو دو بابحالا
 تدوسو ىف لياسلاو لوصفم نومي بيساو ختسلا حامالاو
 سافلاو باريغلاو ايزل ممجو نيورلا جيم ىلىذدرت ؛اكو

 دالرإا هرثكو ىوكبلا عاكن يلى لربه فو جساهلاو قبدلاو
 بو رهو ةفرسأو نعمل ضمد ىلع الريدقو ةكواسكاو :

 قو ىوطأو ضرامتأو ىحضأو باور باهذاو ديبصتأ
 تر ا شعن يلع لري هر تالؤلا قدوو عالنلا ىلع لري»/
 لدب يفو فون ةرثلو سّهلاو سمحوا! ةيدعرالا سملو

 ظ ري تاماملا ةرغلو بيرذلا بلمورفسأ ل طعت ىلع ظ

 عامننإ عضو مهلا مانق توفدورشلا يلع كبي و
 بياندأ عيوجرو عطحلاو بابحرلا لامو يلع ل بل"



 عائلاو باورلا باهذاو نمو ريسالا ردو يلع ل دئاقو
 بوئاويلاوس | لاكش يلع لديكي و ةمرغا لاوذو دوعيال
 /يمدلا لساوتو ىلتلو دريبكب لاسناو بياهلا ءاّقل ىلع لريا"قو املا لوصعر معلا باهذاو لمشلا حبيتو ديوب
 انجيلا دعب نم عاوجا 25 ال ادرستو
  يلعل ديو هلبحمب اهلاوديعبلا مداها لبو
 و ادعالا ىلع مملاو دياز لولح قرر و ىذاب لاصولا
 < غلحارلا عملا ل كش ملعاددإو هدويحةيو اعلأو
 بيش لاموو دييسلا حابتنا ىلع كدي ا كوالا لعاذا
 هرثكو حرلا ىلىاللت < ىو جملا ةرثكو بياؤلإ مد دوو
 ري .يدارالا ءولدو بيبحا ل سوو تلانمدأ جرو اكزمرلا
 ات"واو لمولا و عابنا و تاوحالاب للا هج يلعالري يف ذ
 بوو تارحعلا لبن لودر يدر اويمدلاو لهالا تك
 2 يو بيِسالاسفناو تاومالإلاسفن اور باقالا
 عئاتا م )مام م هلسو ةدالولاو ىلا عار كاعد دب
 _ةيياؤوقدلار ةقرسلاباهزاد علولأو :انرهاو ضدالا ةودىلءةرباوو يواسكلاو ريدا 0 قيوعنلاو
 2 هالالتو مدرسا :مو بيج لصوو ديوسلاجاوزلا يلع

 نيو بلصلاوتينولاو نجساو صر ىنعو قبالأو ٠
 باورلاإباهذاو ا 1 ظ
 صعد ريبكوا بيجصوا تاطلس ىلا سو يلع كرا ْئاو ظ |

 2اض| نح ىلع لدي! يو هاج ا وزهلاو جاكالأو وردنا

 لمالاو



 _ ياعارش فو برالال دو بيلا هم قيددتلاو لمالاو
 ةيهازهقرسأو ىلا نكن عياوتلاو :هللاويمامالالاوز
 . لم وحر وجلال صوو ةوارعلادبم كاملا يع لرت قو
 ميل امولاو دون |ىرمرلاو لايقل هورق ىلع لرياْيو
 لانو ىتناب لاصولا ل ءارتاثقو بيبحلا نم ءانمرناو
 ايفو برادا نسب عيجينو براذلا تفدو ةدوملأو عرشملا
 برا لاو رباكالاو راهصالاو لهالاب عامجالا ىلعلري
 لحاذا :قيرطل الهش ؛ارعالا يلع مضماو فوحنا لاو ل
 .قررص_نحلاصتناو ورع قافوا كنها كريالوزلا
 عسلا و ماسحو ةقرسلا باهز ا يلعلرت «ىو هديمحتكملاو
 قاووديعبلا سا ينءلري هيو عبإضبتا داسكو ءاشااو
 لعلي بؤو هقيري م هيدر ةطلذو قدرضوا2 اوا يا
 دانوو عنانلوو عصاصلاب ازو نبوبالاو لهالا ف اذ
 ظ _ طاقسا يلك لري هفو ةوسكداو ننورلاولخو ثددلا

 مده كداني ير دئبلل او عاضنا دسفو لماوعلا
 :ىيجوزلا نيب ق دلطناو شاول اولذ يلع ريا فو ةيدر
 فا موو ىلع لري هو ناضلاو ةئشلاو انا دإوو

 ٠ ةيبالاوو ريسالاة دل او درجت دلت و ديكنتلاو .
 قو هيادرصوا بيا عددتو بق ؤس يلعلريويفو
 سولو بكارلإ طقسو هتيالو نم يلاولا لع ىلع دن|١
 ءاورصالاةو'ارعو لمالاو أجرنا عدح ىلع لنيااقو
 لدباه3و قدرسص لو الخ ال هدا تتي الو بام الآو



 يك يلع لدياةفو دكتلاوةل ارعواةب ابوا ةما بودره ىلع
 دوقدم يلع ل يبا“ثو ديلا نمةما 2اهرحو رمل

 دعو ف يةّهاعلا نوح ياء دي انو دعب بياعوأ
 واهياتةباروا بياذباحذ ىلع ديا" ردسا هيربدلا
 تييلا ف لحازا ث خدام لكسب ملعاهساو هيجي بيج
 ييجا دقو ديوسلا زثملا )انغادنبن يعدي ١ذوالا
 _انم ووللا مرد يلع لدي هو بدق لزنلبا ساو رضوا
 ظ . اقالاو لهالا اذ ىلع لدي ذو تاؤولش | عير تلقو
 ىظحلاو بف ادهلاو تاون مدع عل دي ؛فو نامحالأو
 ىفعلري “فو نندرلا دو نيدااولاق اذو لمإلا ديوبلا
 لايؤو نينبلا داسو عاظلاو يراعرلارركاسلا هع
 . ةقيلتلاامرعو جمالا لاوز يلع ديو جمالا
 ة.قدلطو خو قو ىلءلديا فو ديبلاو باورلأو
 يلع كري )ىو كاهعمأو دصاتسأو نسكب تلاو'ججوزلا
 كولا وو هثا,مولاامرعو ةجام هدلتو ةجرا> ضمن
  بيائوا صوم كترو موردموس يلىلرياؤو ديكنتلاو
 وا مكءلانوهو يلعلد)١ فو ةيدر ةكرحأو عدرملا دبوس
 ىف فدو ةيذر تالماعملاو ةدولسلا,موماو مصاص دع
 0 208401 ةدارعو لمالاو رادرلااسفلع ريا و تاءانصلا ف
  «اارمو ماوقا هدام ىلع دف فر بي جل أ ءافجو باكمذلاو
 بعبو هسنن نكي لعل دياةؤو ةدسا | مرعوالاهىدع

 بيب | دجبوا ديلا نم لام جرح يعرب أذ ودك كرس ظ
 مديسو لس أ نم لاسلا قاد يلءلريلا فو هبيبح نم

 و



 ديلارم لام جدو ارهاش يلعالري دااؤو هليج مورو امااسو
 كريالوالالحازا عءاجباروش دي

 هدردد ليجمو مسلاو !ةيييصاب وعلا فاينل

 لاومالا تسيْسو مدانسلا رضي عالم فر ببإفلأ

 ئسدو ناوحالا ةيارع عاري« و بوح اءازجو ةنّقو
 ا يلعاستألر 221 سهنو يايهفالا ةافحو حاهنلا

 كر 3و بايشلا مدظطواجالا ليلو .قبالاو ثقعلاو نيؤدلا

 جاهدا نسر. بيج لدور للا مق .2 الود تنباوتلا يلو

 كرئالثو ىمارعالا او نمأم الاو ةكرساوشلا يلع ل ديالو

 يس اانا بيابعأ دجدو ق هلو تابطشلا قإد ا يلع

 أر بايؤنلاب ةردلا ىلع كرتشؤو ةبحاز ةقرسلاو تايسلمأ 0-0-0
 ١٠يفو تارابزلا راد جاو او بيعا 000
 الم اكزم ترو بديجلأ يفدو ما اىعا ةمم|ئم ىلعالرت

 2 جذويلأو ءاجرلا ست يلعل دئاقو دسار

 كلارشلا يلع كرذا فورس ليثو 7 ارو بيا
 دييجلا وعم هال لال | باه او باع 2 دو

 26 ل ونجو عامنا ضو قشملاو داسدلا يلعالرتا#يف
 . ىضعلا ةرثكو بياؤن او بج هيتيلعاياؤد 2 ا
 عوجر يلىلرباةثو بولاطشاراؤنتساو بلذلامايهو
 ريا ثار ملأ وانو مورا دمج لي عصواط ويلا يب

 ا هدل ادرك نوط يصمقو ىلعمقو فلخ ىلع لري او

 : قبل يلع أدي 08 | لطارلا ىممفلا لش



 ض ءاشبلا اذ ىلع لري يو ِبايؤلامدرقو بيبحالصوو ٌكلموإ
 . يلىالي «ىفو تنإشلا دو بيب السر لاومالا بسكو
 لسا جامنإو باجل ق مووت وحال: الام ماسلا
 عمجاو بياهلإ دمو ييعشلا نيودلاو ثرالا اعرب جو
 | مالبالا سبعو تالطزملا ريس ى عاري هو قبدلا دروابللاب
 7 2 ىلءالريأ و ةيسللاود م .رلا هيك 5 دالوالاو
 | 2 نمي ءلدئاجو كامي ضورمما سيرو قبالار ة وسار
 .مثىو ءأرك الارعفو لصوو نيشلاو نسج ردمو ةطخا

 5 ايو رّشار ونحو مداسسلاو نعبر | كعضوتلا ا
 :سلا ليطعتو بابحالا لاصوو بياملا عيري عادي
 ا هيمأو ماكطلاب بدلا يلعب يو لصرلاو
 مدردو ديوسلا لصولا يلع لديا اق وءارعالا ياعضملاو

 بزطلا لإسفناو ءارمالا مم قذتدا دعبيو لمتلا لو بياقلا ظ
 . ةرثكو ةبهلا ىعدا حلا ةزنك فعل دز: حو مرسلا درتو

 ديم : ولا ةيارلاو هجرك لا ةبتعلا وهو يهو اهينسا ظ ظ رسم اذ زك م 2تاييلاو اهطقن دارعارهد < ده | ين يهو 1 زا وركم + لدوعلا لاو الا زك مي لم ديوسلا نايشالارتاس لالرباو توسا| فل اكشالا مفرعم قاذغلبام اطصو فعا هساو ١ ار ْ ترس دراسة رتل ا فطو كر ع لديةفر ظ 4 تالطوالاو رابرلا و لوس نسحيلىلدراأقو انمرلأ ظ !1
 2 ىيكالاوهو هسماخ هزكم < نماسلاو 3 رو ظ

 ث عحراذلا تولا وهو اهي انا جزئ م ةدحلا قنو

 .. ةّهملاو ظ



 606 هزيممالشالداوساناهزيرماش جراما ةيتعلاو
 وب 2و هزلرمعمو و لت لم ين ظنت كنا هب لمد ةذسو ئ

 كلو د اددهس 27 او ديسك نانا لاَ راضإلا دمج
 ىلإ اعد ىشيزت امسح تأ/نأو ةيلا

 نا رلهلاب

 0 ناو_زكمملا هيزوه يذلا تيب[
 0 داس دقد ا ْ

 ,ساومعرغ دعب يشاا دوجر يلع لد لخاد هزكمو جر
 .ىهشلاو دمتاو مادا را ارو ىلع ةوطأ 2 ل
 غقئيااهب ماا ىف ناك نام رلا ةادلو دا رجينسااو
 م يه التساهل ع يبه باو١يا
 5 د ىاركب بيان بط" 2 تابحأ الذال رلا نم
 تلاثلا يؤ تنالاذاوا» يقيم! هلقما "ولت دا
 "يغمنا0(هاهطعسا|! علب 1 ه ىف شالو ين بان

  خلتا( ىف يا تمد يا هزمت 2 عبارلا كن انأو وب
 هاذ .مساتلا يملا سسمالأ «يقببا ءاهلمقستو هع

 لبنا يا لو يفد نطم قد سائلا تناخاذا
 ىو بفن“ يف تااهتنأو عمجاةينيا«كهلصت اال 6

 تنالازاو عجز يغيث طاقسال4 غلبتا ىف ىا 3
 ل |"علت ا فىادكر 0-0

 دل +«اغلتم اجل يظن »يف 7ناماذإ .اوهمجا« يغب ظ
 نافاذايوهشأ ميم لاثلا دحام هس
 .تاطاعس لا [ه طلت < يا لف ىص زم 2 بون ق

 هدخاولك



0 

 ِ 2 روس

 ا ا ا ل أ ا 7 ب جمر يبرر رس ري ب بس وتوج س اجس

 جازتس 0 1
 مهن زز

 ا؟١«تاداقسرلارعييولت ند بمن < ناك ناو

 ٠ هدرع ” بن 2 'ىف ناكناو,ىىهشو قس اكا6 وهواكم 
 يالا بان لف ىم طم يذلاو تييل| نال دار ىعسو
 ظ نم غلت - ناعيطت كلي تراس تيبلا ت ددعو اذ
 هد باور ١ ةناكاذاو مش ايس اك طاقسالا

 : يفن اه اذإو سم وهش («قس «16تاطاقسالا هب < يعلن
 يي قبب 1تاماعسالا ««وع لت كد برش 26

 بوس !14ي ناكذا دينسلا مينرم عب ارلا موه يبي
 ناو سلس عيدراب مكى في 11؟تاطاكسالاأ هاك قلد مد اك
 ا١؟«تاياّدسالا موعولم !م- باوز < مع ع بارا ناك

 دعي يو حنس ٠و ف ةةئلاولا ناكناو ةسم16يقسر
 اطاوسالإ م يوكغلس ىوكنجلاددعا ىنعي- يف يضم ا«
 فردا عاذهسامذرعماماو لت ملءا ساو نيس يقي اك
 بودتملا لمرلا نماهت درعاذا ةدهس ا لاكش الا ناؤمسالا
 جدزد اءدز ناي ىذتكا كازب مسالا دوره درع ناك
  لطارةلال| تادرم دعت كانااضراو دفع ادذ ناك ناو
 يتب كلو دقو |. يلا دوال نم اهجراذو لاكشالا
 هن دام ,ثدلث فب ناو كينتالا كازكو والا ليشل | مقل
 اك زورا تاني تاهو ةعشاابااه لسو

 ظ سس 2 د ا





 اقر ببسب ليسا قطني لاس نا يلع لد ش اها عرخلا
 , امالد راد يلاوا عباسلا ىلإ ةلدوجلا تركت ازاودنم لخابرا

 ملقحاا تنم اذاو للام للاسلام ذمار ل وسم | نا أتعيا هائملذ
 يفد اباطيا شلز يعتاد شاملا وا عباسلا لاسقرا كح 3

 كازو عاطنا  ةلدوجلا نانا ل وئسإو لياسلا لاسعنا كويسطأو لباسلا
 يلع بلا, لصتي لاس نا ىلع لد سعذلاّن ىف نماببلا لحامل

 ظ ل لنا طانول» راج هجو ظ
 واعيا يهلد ء|تر ةازاودل واد ملاصتا |وَسلأ 7:

 لروس الا ف يسال لحا زا كلو عاطل يق ةل دوج نا يلع | وسم او لومار لباسلا حنبل ا 1 ورغم ثلا لياداون 0
 تلحازأو عنم يدا لباسا ول وسلا نم عمتك لياسلا نا ىلك
 عنم لياسلانم لوسللاعنيىلىدرنمانلا ئتجراذلا صا

 000 الا و ةياعا تي ازا هنزو عناوراو 2. دك او ناهلازا ىلع ونس او لباس ظنوكح يف باباضيا كنز ل يظم حيف يلعتلد وساتلا يلإوانماتلا ىلا ةلدوجنا تركت اذاو توق نإ ٠ ١
 يف باب نقيا كلاذ ىلع تلر ىساغلا هياجبادلح للسلا قطن ين . اذأو ةياضملاواههأ ل مالاب|ظملاو لوس[ ليآسا

 طور علاطنا ف ظنايحن| ناىلع لوسملاولياس| يظن شوا
 0 ا ا 00

 تاتا جر | تلدازاو جاوؤنوا جوا سلا لوس |
 اا كشملاو لاس لاتارط ا باب ءانكرام لمن... اس لح ف جحد |ممقطنو ليلاس يلا ىليني لوس نإ ىلع له لامس م
 عيار قراعجارايف نمأيبلال اذا زو ملاطلائ ايلا < كاملا

 ع



 رن حجادزل 0 ظ

 كثر نا ىلع لد عبارل| وا كاثلإ ف ترالا ىضمقلا لح
 :ايحبارت راو الولح لاصتنالا تدلي ا مهحل يمل اب لتي
 ل !لصتب لاا نا ىلع لو رشع عبار 8 .واكثلاذل |.
 نايا نادك ل وسل او لئإ لا 6-2 باب امجوار ظ

 0 اذا
 اعني خي يور أو لؤسم] نم عنتمي لياس| نا يلع

 يفر لد نماشلا وا فلانا يف ملقا لح ناو ظ
 تبانكوف بقكو ةدادعب ايميل ثولو لياسلانم جنتك
 + لذارلا ةيتعلا نايلع لكس أو لبأسل ظن كح يباب
 ثلادلاز دا نيالا فكي سانا
 فواد يعب ناعم نم ل وسم كطبيب لااسلا نا يلعلو

 ثلاث اف نايالحاز ١ آو انجب امهلمجب تاظتني قي

 قيرعلا لانني لوثسلا نا يلع رع كيل 1
 اذ و ضعس |مهممد_ ديو مي وعت ىفامظن ومو ظ

 د: لو لد شان وأ قالي ةلذالا تمحلا تركت
 يلىلؤسملا لياسلا قطن ى- ف باب تابث لب نك انمبا
 ٠١ نانئممناتلحاز |كلذو كان يف ةلخالا ةّسلان

 مي ىن 6 ةوادعب لوئسملل قطني لكاسل |نإ ىلع
 لوا 5 هاا شنان عانت

 يسييقلا مداكلإ لياسلا لا قطمت ل وسلا ىلع لد

 نر د اذاد كلؤز ندييكتو
 محو باب ' تارث الب ىكأ كلذ يلع ل درشك كاثل| يوا



ٍ 

 ا , الو عاما يف ةلالاةبتحا نايل لسمو لياسنا لانا
 كيان لصتي لياسا نايل لد عبارنايفواثلاتلا فل حاذا ٠

 سسوس ذاسلا ىف ىتمايبلا لح ازاو تباذ ملؤع جدامهتسب عقدو
 ريعب نأكم ١ را ا

 ثلثا ىلا علاطلا يةلضارلا ةبيعلا تركت اذاو يون تاث
 . معو باب اضيادلاز يلع لي شك سرا يلاو| عبارلايلأزا للسن علبركم ن

 عداونا ف ةلارلا ةبتعلا ن | ىلع لوس او لياسا| عنم
 نع منت لياسلا نإ ىلع ل ثلاث | غم مالا لحاذا كلذو
 هينرش ةوارع اهلي عقبو نيج وافامدعب وسلا
 عتيل يللا نا يلع لد نماثلا ف عاهجالا لحانأو هيو
 تر رمت ااوأ منيب ةداروب تبت يوق توكيو لااسلأ نع
 يلع لد شع يرايئاوا نماثلا لإ ةلارلا هبتعل|
 ثا ىفسبأي تاشالب نمل ل وسلا لبإسلا نيب
 كيلازازإ كلو تلاطلا ىف 2: ىمايسلا نا ىلع لوسطأو
 لوسملا ىلئاسلا نا ىلع لدرشح عم ارلا فو ا فئاثلا
 واننا يف جراذلا ضممفلا لح أذاو ]مجالا هنم ديربي
 ل وسطا يبو ليو لياسلا كارلطسد لوؤسملا نأ يلح لد عجارلا
 وا اثنا ىلإ قمايبلا مرت اذاوأ وسالام لباسلا نم ادي از
 تايث سيخب ئكنانكزام يلع ل دنع عدارلا يلاوا هبارل لا
 دلاطمأ ىف ىمايبل | نأ يلو لوسملاو لياسلا قطني ىف باي
 يلع لورشع ىناثلا فوا كاثلإ محلا تلطازإ كلذو

 ئ21) يلع ةبنجو ضحو لكي لسا قط لداسلانا ٠

 يداحؤق وا هباسإ|ىواعباراخ عاهجالا لح اراواضيا

0 



 انميا كل ىلع ليياسلا ا | قطني لوسملا نا يلع لدغ م
 لد يراح وا عببسلا وا اولا ف نمايبلا ركن ذاو
 لامتارتحي لئاس|لاستا قباب تابث دلب ئفاضيإ الأ ىلع
 ليداسا ةعاجبا تلحازا كلذ ىماطنا ف ماسلا ناين ل
 ظ و ةطل يف ىسملاب لت لياسلا نا يلع لد ىماخلاي
 1 لبي وسلا يلع لد حاولا يدنا يقنلا لح ناو تبدو
 نراوشم حش ىلعاوسل او لداسلا عنم ىنايباي ممكو حزب لياسلاب
 8 يةلتازلا عملا ت اذا ١ كلل دو حااطتلا ئىمايبللا نا

 ل ك1 |نم حشو لياسل | نا يلع لد نماثلا وا هنارلا ا
 0 وا حارلا ف ىيكئالا لحاذ أاويوم وانا اهم

 ازاو ىوماتران اهنم لااسلا نم منتي ل سلم |يلع لد
 1 |نم ثلا يلا لادا نم يمايبل عر

 منلإ ا و جلاطلا بوملا قتلا نا ىلع
 0 ةيفج لوثسما ]ظني لاسلأ نا لع لد ياثل ايف
 لو خلان وا سمانا نايت لماذا ةذنو
 7-5 يدب ادمرامهظنو لاس | يلا افني كومسلا نا يلع
 يلو نانا أ عاام دش يق لما او حزعو

 وكر جين معن لسا قطن دف باباهيا كلذ يفعل در ظ
 تحل ذا كازو جلاطلا ف ىلا قنل) نا ىلح لوتسملا ا

 وال
 ذاو كلذ ىلع هيرو حسم 'يميفطنو لوس يأ
 لوا نا ىلخ ادب 0 وأ ىسازلا ف قبرطلا لح



 لس ألا سارى بأي كلذ يلع هبيحيو ليلسلا يلا قطني
 نمايبلا لحادا كلذو عاطلا ئ ىذا فلا نا يلع لؤسمأو
 نب لؤسلا لصتي لداسلان يلع ل دش اىلا ايو سما يي
 ييوا سماخلا وا شلال ف ةرمحلا تلحاذاو نرلو عيشكو
 لامهتالاو لياسلاب لصتي ل سلي نأ ىلع نا ىلع ل عداسلا
 وا ىم اكل |وا تلاثل ىفسنحلا ىقنلإرت اذاو الزل تومي
 سب قكلا مج لوسلباد لصتيلياساا نا ىلع ل د عباسلا
 ىدللا فذ نإ يلو ل سملاو لياسلا جنم كح يي باب تان
 وا ىسماذ| ٍن حر ادهم دمشلا لصاذا كلذو كاطلا ين
 تباث وهو لولا نع عسي لياسلا ن|يفع ل نماثلا
 يلع لر دع عبار وأ ىصالا ف ىسيفالا لسازاو بوف
 ازأو تبان يوواىمعنمو لوسلل| نم عتب ليإسلا نإ
 انذاك ع لدم عبار ييوا هم اذلا ىف دنحلا فلا دكت
 ثا ىلع ل ؤسماو لياسلا نكح باب تابث رغب نكل
 راياثلا ىف عامتجالا لحاا كلذو علاابنإ ىف يرانا ةسّتعلا
 ش اماتالاهنم ديرو لرسم | اين اهني لّئاسلا ن | ىلع لو سداسلا اقوا

 .  ناولعايبو رجابوواتبات كار يلع هبيجو ماحلا جو ىلع
 _ ىواسداسلا ىدداريلا لداذاو يوقعنمو ةقزارهنيب حقي
 ةيازلا ةّسدلا تزكتانأو موف ةتباث كلر ىلع لد شع يرأح
 تاّيرعب نكناضيا ذل يلولر شع يدا وا يبراسلا يل
 كلذرو لالا ف ةجراول | ةمتعلان الياسلا قامن كح باب
 نايلع لد باس اقوا سراسلا يف جرازلاضبقلا ملح اذا
 هي دفذلام لك هبيجيو زك ملى لوؤسمعلا قطن لباسلا

 ' ظ
 داع



 لياسلالا شعبي لوسملا نإ ىلع لد شع عبارلاةةرجلاةلحاذاو
 مدلك | لوو هل لادام لت لباسلا بيجو بيكو برك مالكب

 يف جمال ازااضماو هقزوو أ ؤس لش ا هر وا هلقن
 نيب عهطو ةقرهو هد الج | عتس عقر مدلك تع لد سيراسلا
 ١ تنزتاؤأو هيوم لياسلا نم ومن مقردلاو ل وسم او لئاسلا
 رار ل كار يلع لد وبار وواهباسلا ف ةعراجلا ةبتعدأ كا
 لساوتح لياالام ارك باب هل تابيالو لساالب نكن ابا
 ليكسلا لانا كلو املا قدجراءلا ةبتعلا نا يلع لوؤسللاو
 حد ءلوسملاب لصتتي ليسا نا يلع لد عس تلا ىمايبلا
 أزآو ىشن ةبيطو رع ئدلب ىلإ دب نمد ايسو لالعأ
 كاز يلو لر سواسلا يواعبارلا 4 ةيرازلا ممنلا تلح

 هلا تزركت ازاو لمجج ل نأسلاب لصتتي بووسسمل |نكاراشيا
 0 ريب تكي كلز يلع لد عساتلا يفوا عيارلا ية
 ا'مركح 3 ةجرازلا ةّحلا نايل لووسلاو دياسلا عنم ثح يا جاب تابت
 مول 00
 لوشار لسنا فم كح باب اهرمؤبو ا هلئاتم اما لؤسملا نم
 ثلا ف هجرازلا ةرمنلا تلح اذا كاز علاولا يح مما ناايلع
 كيثسلمار يل يس وأ مو نمل وسلس طبي لياسلا نايل ع لد عباس اقوا
 يلعلر حساتلا 4 وأ هباسلا نايا لاذاو دياسلا نم دلعا
 اماونداكتو ضعبل مدعي لل | ىلا ظني لياسنا نإ ىلع
 قطن مى باب قارس اههتيرح ثويعو م باماو ناميإب
 يالا تل سازا كلذؤو علاطلا ف جلا ن ينل وسمأو لئاسلا
 لهالاماهنع لوما قطن ٌلياسلا نا لع لد دسمانلا يف



 لاقت اع
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 هدودوعاأمج

 تاشالو لما الب حملا نكل لوس او لداسلا

 هيركو ديجرمسلاو قرس ياملاو تاكيمو ا ناعاوام
 اليا مام با حس ل
 لاشا ىلع لو شع يدا دن اّقنل | لحازا كلذو ملاطلا يب
 لصتدو ىحي نكت باشر هبهشو مدومو جرفإب لوسماب لياسلا

 0 ا
 اذاو انك ام امج لوسملاب لصتي لدسلا نأ يلع ل مرش
 : ا ا د ا
 لااساونم د ىف بابانلو امل ممج لوسملاب لصتبو ينتمي
 دذلا ملا لحاذأ كلذ علااولا يف عرمان ا ىلع ل عسسل آ نم
 تباتونطاو لوس | نمللاسلا عانتم | ىلع لد سسراسلاى
 سابعا نسمازلا لح ادلا .ىضبهلا لحاذاو

 م ية ىيكن الا نا ىلع ل وسمو لياسل| لظلم
 قطني يح لياسلا نايىلع لدوجارلا فدا قنلا لعاذا
 ايهلرب ليج اهرعورس با يحوأرمو نم هتبيب,ل حس |

 ان

 وسن اولى لد اهلإ يف دنلا ىقنلالحاذاو دعو ةطلخ لَو ْ 3 19 ٠ . ىو ٠ 4 ٠ ٠
 لئاسلا نم هدا لوتس | و ارس هتيب اف

 لح ازاو اي هنبب اال ة دل ةدعب مرتكو هطلزيو ةاوم
 لاس طنب ييدلوسم | نايلعل د شاعلا يدمايلا

 ةهددكدوب هقارصو ةرييشو
 -, 0 ْ و2 ظ

 يفحنا ىلع دعبارلإ ا ازاواععتس تنام

 . عشا ةوادع دمب لوالا ىانكذا ]هج ل سم ظني ظ
 ىلإ يلع لوسملاو لئاس] قطن ىح يف باب امهلس. 2 كيانإ

 علاطنا



 ناضج و بيسي 3

 ١" اديان ا يد راكم ع علام حس
 لاما رثحف كالو لدم لويس هبيعيد أ هردك دو مالكد ليمىلل قلتلي

 لياسلا  كالرناؤ ىبكنالا | ىلو لوسملاو لياسلا لاس اخ ىف تيما
 [ كال داب يقنن أ لحاذا كلو

 وا فاثل |يةلخارلا رمملا تلحاذاو مدعو جرفب كياسلاب
 2 0 بار 0 نايل

 ريماس مهني لولا موس ني تا ارعجلا ايلا لهي نا يلع ل د ع ا ىف نارجلا لحاناو مورسو
 ' اب لسانا 0 كانى

 للاسا| عضو كوكسملا سا ناياعلد مايل
 دا م ىف يباب تيباث حنلأو ل ومسلم عس نما كووأ

 0 شال لاس
 يولد لانا ىلع لد قاتلا يوما تلح نا كلدو

 مكب لوسكا لياسا قبسسو لمجد ]رس لوتس رع
 يسيل انآ يلعلر عس لإ ىف جرم تلد اذاو بزك

 البال 1
 لوا تار قالا يلا كاملا ي ةجرانلا همنلا تركت

 تاتو ىمبس عضم طسو لئاسلا تيب يلا يجن ظ
 تاو لر عساتلا ناجح ال حاذإ اد يورنو بذك ملك

 هلءارلاسانوكو هكرد قف لئاسلا ىلا ند يجي ل قس |
 ليمادا رعد ,لاشا ان باب برك ملك نات قبو وسل |نم
 ثنو ملاطدا ف ةلخارلا ةيصنلا نا ىلع ل يرش أو لياسلا

 لقلاس]|لاسنا ىلء تلروبارل 5 هسراخلا ةيشولا تلحاذا ْ



 لباسا عمم

 ولا يلع لد سدراسلا نمايلأ لماذا داو |س 3 ايلا

 اذا ا ى سرا ةرتحا تلحتاو
 ١ لاس 06 هاربا ىلا كامدا ية جانا ميقنلا ذا
 2 هربا مشلا تركت ذاو ةفاحع دعبل ةسلاب لباسا
 ل3 سا لانا ىلع لر تراسل لا علاطنا نما

 جرت نا يلع لوس او لياسا عضم باد تار سيخ ل
 اجل لدحساتلا ف سييتالا لعاذا كلاذر كاملا يةجرازلا
 هلد جلا تلحاذاو تاييريؤب اميشم قكلو لوسل|نملئاسلا

 لئاسإ طن

 ليسا لامثت امج

 ايتقطو لوس لثاسإ ان كح يف بابكم يلع لد سات اي
 لد نماثل | ئةلدوجلا ةلص اذا اكلذو كارلا يةلعلان ا ىلع
 ,رول سا نمالعا أو ل يسملا ىلا ظند يبن لبا سلا نا يلع
 "اا حلحاذ 0 دو فوثب جظليدو
 نيكو نيل لخلز عسانا 3
 ّ 0 فب لس او لاس ناجي 0
 انين و هديك ىلو نموا عرهط أ ليسلاللا

 كيرا لاس |نا يلع تادوسانلا دجال بعسل تلح اذ أو

 امهنم رحاو] فاو بضع وب تجاهتجذك

 ليش نا يلع لد دساتلا ف ىسيكالا لح اذار ضالادارااع
 بفعوذ د يني ا هرطن دكتو توب حيروظنلا لباسا قيس

 تلو ةييرازلا جفا تلحاذاو حم مالك تاثر
 نا يلع لسمو للاسنان + باب ب كلام ىلع
 . ثلاثا هعراذلا جصنن| تلح اذ |كاذو كاارلا يف ةلمعلا

 ذفوا



 حفبل ياك لبس قتل لا ايوا
 0 ةلخارلا ةبّيحنأ تلحاذاو ارهحو

 الاسقنا يلع لد عسانا فواشلاتلا يدنلا قتلا ل حاز 3
 0 شالا كسكسي باب مهجر لس ملفغ جذب لوسللاب
 دايلانلا يقره تلحاذا كازو كاطلا يي ةلمعلا نا ىلع

 0 تاييرب نفل لئلا نم مناقب لؤسملانايثع لد عساتنا
 0 0 ,.انانيلانرقزأم يفعل يللا ية براثا عهفس | تدحاذ و 5

 ساس + اذ علان ف 2 عارتجالا نا ىلع كوسملاو لياسلا)
 طي وسل نأ ىل ل نسبا ف لخارلا ىلا لهنا
 يبءّلم سداسلا دنلا يقن لسذإو تاسثالبولعنيلئاسا|
 ف ةيسمناو ةددلل دوعن ميضبب ظني لوكس او لباسا نأ
 عراون# * دقوا: لعل كسول. قام يباب هقادصااو
 ظ سانايا لد عنارلا يدنلا فن لحاذا كاذو ءاطماي
 ال !نماهغ خا بلاط اه موأ مو د ويسم امدلخ ليسا ىلا شعبي

 .لالسلا نا لعل رغما ف دغيا يذلا لهاذإ اواقرمر
 اذاواسب اهربر مالكا عم ناملاهبرمو امولكل وسل | ىلإ ثدس
 اقلعني كيس اول ناسا ؛ ُْن ايلول و ىساتلا 0 ضايبلا لح

 . يم طل ل" كد ل شاع يضايبا لاذ
 مبارلا ل قحلا لدا: ذاو قرر هبطسدو عج ثيدعب
 هنم بلطم و | مجّلأسلا لني لوكسملا نأ ىلع لد

 ٠و درا يحي تايلوس أولال سلا لاهم مكب يف باب لمجاكزمر
 يمال سم 5 لد ىسماذلا يف جرا تلحاذ ذا طاذو تلاطنا ْي ءامتجالا ظ



 قمل تم 21 يعرج تلحاذإو للاسلالأقنا هي ظ لوز او منعت نبل مهجوا سل وسملا لصتيلباسلا الع ظ
 ىلع ل درععثلا قواعباسلا يدنلا قثلا لحاذإو ماكعا ظ ظ ليسيلع مظع فب لوسطأو لئاسلا تيب عقيلاضنا ظ
 لحادإو نخساو ةطللا هو يلع للاس | سبوتي لانا ٠ ظ

 نزلا تن لحاذا كل ذوعناطلا ي عاب جالا نا ىلع ل وسمل أو 0  لااسإ عمرك يباب ازمذام كعالد عسانا قيرطلا لئاساولبركع ب
 لوثرز] نم عَسمي لااسلا نإ ىلع ل عساتلا فواتلانل ف

 يفعلر ثلاثلا يف هيجرءادلا وصنلا تلحاذاد بوو اعانتما 1
 عسانلا قواسم أل ي هلمارل| ةشسن| تلحأإ اواتوبالذ ' ظ

 > ناىلعلوسلاوللاسا اطرح ف باب انمذزامينعتا» لااسإ ظريف
 ] راسا ا د

 اس تت باب محروس لاس طي وج وسلا نإياكتلد ليا ا ل
 ل ياسا ةدحارلا قمنا نإ يحل ؤسماو كئاسلا قطن لياسة د ١

 ا ىبم نقلت يع لد عساتلا وا كلاثلا ىف دجتا ىلا لحاذا ا
 1 ا ا ظ 2 2و ملحأرلا ةبعلا تلحاذاو لوس أو ليؤسلا روج 00

 حصتنا[ تلدازاوامهلسةضفب اهممطنو رسم لوس |
0 2- 

 2 لكاسإلاسرا كه باب بعد وجب ظ
 ىكن نلحاذا كلذو علاطلا قدلذارلا عمعنلا نا ىلع لوس أو
 لحا ذا تاش دلي لوس ا,لصتي لياسلا نايلىلو سمانا
 لممج كورسللا لقي لالسلا نا ىلع ل در شع عبار سسيكالا



 يلغلد نماثلا + جرا كتل سناو كراس ىلع أ ١
 ناو مارح اهحو يل عذعو ةطر ذيل هج ؤسملاب لئاسلا لاستنا
 بوك |. | لوسسلاب لتي لياسلا نا يلع لو نم ثلا ىيف نجلا ان لح
 ينعللاسلا عنمراح يف باب عشعو ةاعلؤط عاملا ىلع تأشب
 م ارنا دنا ىقن لحاز | كلذو حااطلاي ةلخارلا عرمسلا نا
 اههدحملاو ل وسلا نم عنتع لاإسلا نا يدى لدرشاها يو
 عمستلياسلا نا ىلعل د ىسانلا ىدايبلا لحاذاو كوم تباث
 ف كاييلا لح اذاو تبباز بوز ا ههننيب جنم او لؤسسمل | نم
 ,اهعيتري جنط او ل وسملا نم علت لكاسلا ناىلعلر ىساخلأ
 لئاسلا نم يل يلع لدرش اهدا ف ىدايبلا لحاذأو تكد تبا
 تارلا ةلقعلا هلم ازاو بوق تباث تابتب ل اة
 يطمح بأي تاس ل يس | نم لباسا علس ىلع تلد
 لحاذا ةللزو ملاطا ىف ؛قبرطلا نيل لووسملاو لياسلا
 هيب ى لوم | ظني لكاسلان اىلك لدكلاشلا ف نايا
 ”يمل انا يلع ل جرشعشملات يي لاينأ لماذؤاو باح أو نم
 ثلاث | ىلا اطمأن م قيرطلا مرت ناو لباسلا نم الما
 سدي دوم لاا سلاو| مج يسلب | لني لئلسلا نا ىلع لد
 لد اثلا يل علاطلا نم قبرطلا مكن او ان وسل ارادتحا
 . تارثالب ضبا موعمبلو ظني لوس. او لثاسلا نأ يلع
 كلا ةلذالا ةبّصلا تدحاذاو ىركما عيبرظملا نمل
 لول الا سلا قطن كسي باب انا كذا م كاع لد
 سائلا ق نابجلا لحازا كازو كاطدا ا قيرطلا ن | يلع
 يلهاري ارسامدل لالا يلا تعبي ل عسل انا كعلد

 ورا عب رحى

 لد سارظم مح ف

 1 و
5 1 

 _- عندما

 . همس



 لاصت اح 4
 يأس

 نا يلع لدرشع يف فأي ٍقوأ اننا دالأ ناد اديب
 ١يهتدمب نم غورفلا ل حاو حلي وم اتاني لوس ارلئاسلا
 , قد املا نإ ىلع ل وسل او لال سلا لادعت ا ركح جان اضعب
 دمنا هءل»ا م لخاللا ضنلا لحاذا كادر كلاطلا ف
 امم ذأو تايثؤلب نكلما | هدو يلع لوسللاب لستي
 كورس اولالاسلا علم لأ انقذ يلع لد كات
 يقع لد سداسلا تاييلا لحاذا لو ادا ية أنا ل
 يداح 4 نايحلأ لحازإو تاسشريفب ل 2 |نم لباسا علم
 يلع لر كيثلا يفةلذارلا ةبتحدا تلحاذاو مالم ىلع ل درع
 اذاوكوسسملا نم يدا لئاسلا عسو لوؤسمل | نم لئأسلا ملم
 قي عمي اكفنا ىلع ل درك ياله يا

 انك مطعم يف راّهجالا لماذا امتايتالم لوس ام لإسا
 ىتعبقلا نأ يلا لسمو لالا سل |ظم كد يف باب ملفا هساو
 كعلم تاو ين ١ينالحارا كلذ و كاولاؤ 2 > جراد
 ياو باجيو نمعتيب لوس ارظني ى ى *لئاسان ا
 نمايبلا لح اذار لالاسلا ضمرع لوو |ضرعولئاسا نمدلعا

 لضم ناكم نمل م ا دو ول
 0 يايبل |لحازاو ةهحاوم تذتلدو لئاسلا عمظني نا
 ظ يدمج تبل ىلا يجي كوتسمل| نا يلع لدرشم عبار
 ليجد وسلا نواس لئاسلا ل

 0 جراد ضنا لمت اذاو وشعو

 ئطسو لوسملا تيب تكلا نال لاو:

 لياسلا ىفرع ىضفد نارعبيا امورسو ىدفعاج »م بنو

 اذ



 عراف ملا نا ىلىلوئسملاو لثنبلا قلع يكح ْى اننقألا
 ظ را ىفعل هر ةيداح ف نايجلا لحاذا كلذ »و كلانا يف

 ونوع
 ليسا

 مسا تذح ناو |ب نك مالك لوسمل | يا شعبي لئاسلا
 كلكرلا ىلا ةعىبي للاسلا نا ىلع لدرش يراح يف هجراخلا

 0 هجراخلا ةرتعلا ت ا تلحاذاو ُُم امج! بز مرن

 هد نسايم دي وتطتب الاد كتل نايل ١
 يلع لد قانا عاتجالا لح ن او بزكل وسما مالو سعت لياسلا
 ميد لاا قار سعبلامشجب قطني ل سملاو لئاسلا نإ

 ناكل علر ىسراسلا | يف عاتجالا لصاذا ناو بزكلؤسلاقطبو
 0 رق دعب ب تأبث الب سعبل "هضم قطني لئاسلا
 كلذ جاهلا : جراما طفلا نا يلى يسم او لثلاسا امنا
 ةتبلؤسلاب لصتي للاسلا نا يلع لد اثنا غ ةعاهجا تلءاما

 ناث قواىسمالا كاملا طاذا كازو لالا ى سا

 دخل لد |لحاذاو لؤسملا |نملُياسا عانتما هوم يلع ل ررشم
 لدرطا نم لن اسلا هانم | جم ىلع لد شع نيالا فاول يانا
 .اباشيا كاز يعلن | يةَلحارلا ّرشلا تلحاذاو داو

 كلذ ملاطلا ب جي وايلإ نا ىلع لوسملاو لياسلا ظنك يف
 ل : سمان يلع لح ضعاف | نياثلا دفا يق؟لازا

 تاجا ماعلا ملا هيج داوالو الماس اظن
 اسحب ظني ”ييساو لاس يلع تعال وا

 ثا يع دؤسللاو لئاسلا لياسلا قطر كح يف بأ اددعب
 لدعم ثلاثى دنلا ىتنلحازا كلذو عاطلايف ةئاوسا

 لباسا ترا وحش

 ميسا نم حا د

 كايا رول

 اوشن

 5999ج 22209 3 جة يش 2ظالسللللاس7ا7اا7لال7 الللتتلب

 0 * فاق , 3 و



 لاصتامْو

 ل
 ايبا لياسلا رهو الوا للاسلا قطني هسا نا يلعلد
 لدرطاو لألاسل ا لاكن ارك ى باب قدس سيد اههقطنو
  عبارلا دنا قتلا لسازا كاذو عاطلا يف ةعامج انا يلع
 مراح طب نكل لسملاب لصد لاسلا نايل درحاعلا وا
 ليسا كاسل لعل دوسان ف ضايبلا لعاذاو
 له دامنإ ف ىضمايبلا لدازاو اندر ا وسمات ريخبو انذاك

 ١ ثا ديرب ل سلب| ىسفد نكن لحسم: لااسلا لاقت يلع ظ
 كلر ىلىلر مبارلا فةلقعلا تلح | ذاولئاسلا نم عرفي

 لحاذإ كلر عاطلا ف ةماجلا نايل لوسلأو باب اشيا لئاساوتب < .
 _-ت
 انف

 لاب ظني

 نكذ ل ينسمل |نم عنتك لنا سل | ن | ىلع ل د ىسمانملا ف كسييكالا
 لئاسإ تول ليد شع عبار فىسيئإلا لحاذاو تاتيئاربنب
 لالا قرير لوس ادخن ادع تاش لسا نمهنتك
 جلخارل| ىضسعلا نا ىلع ل يطأ لتاس ا رظن م> يف بأب
 نإ يلع لدرشع يداح, دنلا قتلا لساذأ كلذو عاتناي
 ىلظنلا رضوا ذانهيل ظني نإونت لوسملا كسي لاس

 لوس لباسل| قطنركح باب ىدكتاو ةميمنلاو أمهنسب دادس لمحت نا دج لّاسلا نمزلءا ل يبل ]و لياسلا ىظن لؤسملا نا ياكل درشع يداح يف هلدوجلا تلجاذأو ظل لث اسل[ىلإ ل يسم | قبس ناديت في كلر يلع لد ١ يسمازلا تيبنئلهجالا لءاذإو اطيا ةموسنعاو
 دنا | ىقد لحازأ كلذو هلاطن| ىف لخارلا| ىفيقلا تاىلع ٠
 ل؟ال اموات لئاسلإ ىلا تعبي لؤسمل| نا ىلع لد نماثن |

 ةلملخ

 ل



 1 ا الا 1 ْ
 مهجر ىجبا وسلا لود د نماثلا
 لإ فسكت الا لحاذاوايانعاحذ مالكا اذهب لياسلا لصجو
 نو دنا فعمب قط ياو ال

 لستات 0 ا
 لباسا ليلسلا لانا ىلع لد ثلاثلا دنا تنل اناا هاطنا يف
 هجد)ىهبلصتنو لياسلا ىلإ ل وسلاح ن ادديل وسما
 لئاسلا |١نإىلولر عسانلا ىف ناملا يغدل الحاذأو مرشملاو ةلمالا

 ةلضارلا ةيّتعلا تلح انا |وهب للعلا هيمو لهل وسم اد لستتي
 يل «لوئسلابلياسد لاننا يلع لد مس اتنافدا سياق
 انيبا كدر يلع لو ثلاثلا فة صراذ ا ةصسلا تلحازا داق 5

 ةاساونم كك ف كلخابلا ضيدلانا يلع لووسملاو لياسلا ونم كج يف باب
 : لالا نا يلع ل سا ف ساس ندا

 تدح نإو امهنر لسيف ذوخو بشغب ل وسل | نم
 خلات شما كن :الحاذا و انركذام يل علو شل يعمم
 فرب :لوسأو لاس تيبس م ا
 جضلاثلاىتدالاو قطساو ظننا ماك ١ث اذ معا هساو ىدكو
 هللا بد ندكست كيل لوول لاصفنالاو

 ابل اذه ةعاو 0
 ىظنو لباس م رس اوؤاذلنا ]رون تتفق دن

 نكد مااا اراهينبو امهتطنو لويس



 .اكزاو ناك نا كل مليا مكر هنود ىلا كا نيب يح
 هولالمو علاطلا لفن اذ تدجو ناذ تيبلأ نم ني جرف كلذ
 . ياي مهلا مزن اوارععتمو امهلامشناو |عّيطنو امه ظحظماو

  كوئساو لئاسلا تيبلا كاز ئثلياو كلذ ماكل حتي, 22 ا
 | >> محاوهل دوجلا ةريار يلع تيبلا باص نمد ترخيىضياو ا
 2 شللتن نعللتع مدهذ نا طشب يونا لوسملاو لاس ظ ا

 أمم يظنا يراوم هيفركذا لصف باوسعلا قئرملا هعاار
 تايجباظسا| نازمم عنملاو لاصتنالاو لاصمالاو يطملاو ظ
 حطااازسو ىمايبلا لاضدالا  ازيمو ةحا قطنل ا نازيمو 1
 سسالاو كطانلاو عظازللا ت درا ازاذ ىيكئالا لاصغنالاو 1

 ناز اب هينعأو ماظئاو ليارلا لكشلا كل ساز لصفسم
 ' 82 نابي كاصتموا الصغنمو !اًقطانو ار ظان نانا تدزا

 ىظسا| رف رعم ف هدرغلا ل اتدالا ةربادهزهو ملعاهساو كلر
 ةجايكجيل ءانكذا يلاسمن الاو هند أر لاقمالاو قطشلأو

 لكت ترب لك كي ناملعاو كالساو بلاطلا اهنارجي ايانزلا ظ
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 هتناولاتندلاو قطنلاو هبوازتما لاكش را ظن ةربار هزه
 همه ىعو لاصننالاو

 ءاهاو اك ]ياك لارلاو ىوهلا با ثزئاو رانا باسحل
 بااو لامن ا راإو قطن يدهار ظبرانل اذ بارعا باع
 اذاؤ جدزب باص قامو وم عنابطلا هزهو لامؤنا
 ملعاهرداو الز كلا ثيبي دو وسط | تجتفو ولعل | تدرس



 تاامانا ا هجاززاو ىوكذاه دانا تويبلانالعا غشنا لاو
 لسان ليلدلا كل عمو اذاذ تان ااهجاورمار وذ اهدا تاءاسلا
 نمالا ب اري تفصو ام تكن يهو هي ىحاو لمتلاو تيبل !5
 تببجا يفاواهبااط نعاوبؤذي خش لكر غشنا ترس
 هنم قلخ لوا هع أشتو اهل نيباو ازه فاتك كا هركذا نا
 يراجذلانانلل يدنملا ره خا ىطعادت كلذواتِشس
 شايف فولالا بارتللو تاياساواهللو تاشعلا بيوميللو

 دف اكل" تاضشملا تاضك ى أاوهو داهالاراحارانلا|

 اقللرو ىونالا فعلا باذنإ بازتو تاهل[ تايقاكأ امو
 نذاتق رلوش شعت متو ها يلاهدلوتو لمرلا بطن نا
 مسالا نهد اتواعوزبوا ادد تناكتاور انلا ةطقن علاطلا نم
 ةز كاز ل شم عساتل | نمو ادزهو كوز لوالا لكمر نا ةطقن

 سراسلأو كاثل | نم ذخرش انبومرلكش | ينم مقتو ادزدوا
 مكيتوادزووا تءالاسوز ءاوعلا ةطقن نع عبارمو يش اىلاو
 ضع يرام اوعبإسلاو ثداتل| نمدخت انعم لش امهم
 - قلاش ايهنم منو دايما تننا لا بوز ءاطإ شع سم الو
 هطقن تع ىسراكلاو شع كانلاو مدارلا نب ننيم انهم
 هلت انيحمدلكشن !مهيم موتو أراهم ا تأ انياوز بارتلا
 واوهو رانلاراز وكف : | ىلا مهم لمرلادلونو تاهبما

 1 ا دايرين كوكل اناا باتوا ءاءانو الا
 يقتلم اظذ ف لصاد ريهف اذ طارّلا نيكست كل تحنمو
 رامتلا نم تاعاس رتاقماو كلؤذتدراازا| يصيمجلا
 مذا ناطملا ىتبج ان - 2 2 تامرلعلا ذهل كخناو

 ثأد
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 يئرظنا فعاضنلا درع نم ليش لم امو ددعلا كل ؤ يلح تدرأ ناو |
 . ةرياد ريل عوهو هبركحاو ددسلا نم لكل دفام يرعاو ةيبارلا ا
 كلالاو ١> جدا ةريادا ا يس ى نلا كايإلا هشازبخ يب زئثلا ا
 مترك ا كسلا كلا للكل سب يح توببلل ال لاكش اللا يح ريالا ظ ظ
 لاهشرلا يلودلا خربادلا اما يعرج اك ةسارلا هزهد قب هتنغضو ظ ظ هتذنمكو ردو اردو ىومالا نم ؛ وتشاد ى ميال ىحشل ا

 كك 8 ْئ برصد 1 سس 5300 ب - تار ىلا ؟بيسل )لالش الا مهيانن| جرس ارلاو م مرعلا دلوالا
3 3 29 : 
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 ا ١ وشمل ىادون اهداو تجاربي لافت رش مها 1 010000 :
 نيكل لاو ةبذاهللا لاش الاو ةقداسلا لامشالا ةذردم باب مجرح يف
  لاظامارسامو ذ 2 3 +رعبرالا هرهىهو ذاك لاكشالام |.” ”ططرقداعلا

 5 هقداص



 ديعإ خشلا لاو لسنا كح هيضركزن لصف هعاهساوهقدام
 برافلارت و وام و عنارلا يدهد دو هايمادتو ,رأذ نيدو انؤلا هيلا 7

 ةلبادمو لكس او لداسلا هب مسام هحثن شاهر بارنو

 م2 يلع اولاو بولفملاو بلاد نيك سحااواضيا كيبل
 علاطلإ بارو مجارلا امو حباسلا يدهو رش اهناراب نم دخوير
 ىلا ءا همت يفتي اهب ىتتنملاب ىلايلاعم يلأول) جيم اذ
 يسمي امهحشو ١مل نو هنال لاول اوه لوالا نا لق ورشلاو
 ددوا مى اماواوا نا اريهس تاسسالا تيقن هب
 ري يح اورانلإ هس دعو بازتلاو ءاطا هي دوام هالي
 ظ مت رإاىإو بارتلإ هيف جّتقو هؤام مرعاف تماصلأ كيااماو
 22 كداتملااماوراذل|ه زو هجوو يوعلاه نم مرعام تسال
 تيكا, بارتلاورنل|ن دن: يومهادرانلا دهسا ازا ثاآكلا|
 بائوا طخلا نع بائام بياذلا تكتب يدهلاو الو
 ةدعبلا ةرملااهيوطفي تاثالا بارت هويه هتبهظوا هحازم
 هحازم بدا م بيدولاو هفورحمل | ةرمأ اهب وطغي هقطملا بازن
 دينا لخا :مايشتا نال يسال ثاها دتولاوم يلمال|ةلايملأو هسننو هحازمدعبام دعبلاو هسسفنو
 ل شر ايوالا وام نم غشنا ازإ ءاازكو بوس هيلا ىف ناك
 جاتو ارا واش رم! ضنا ناو هانم لئاسلا ثل/دادلذ اد
 يراهاو نماثلأ سس ةرلياذ جراد -رمك نامازا ايس ال ارم لباسا|

 _ ناورشع عبار ورشع ثلاث كار ظداو لسع أو برلطط اوه
 ذاكر اسراذ نا#ناو هانم لئاسل | غلي ملخار لاكش امهم لح



 لمرلا ماو شعسم ابا واس وحن ناحلاذ ا اهيسالهانم لئاسلا|
 كوالاران نم جاذاذ هيلارمدمالا يعنمو هيلوتمومكأ احو
 - .هاسللالا رد اولخارواكترشع ثااثناورشاملاو عساتلاو
 سعولاق خلا هيف دجويالام حز انلاو هاماهنم مرعام هن دشن
 - دعولاو ىبراسلاو ىسم الا نم حرج هذ الشع يداهلا نم تنيرسلا

 راثلاهيفرهوام عيرمارهولاو ءاساو بارتلا يد سو امديهنلا
 0 ننال لوالا نبو هنم تيدامو نم اثلأ وه مولاظس او يوهلاو

 ' الا نمعرشام للاقلاو تريشأو فوحلاوايزما اف تسب نم خ
 ماوام ونال نمانلأو سرداب ستزاسل |نمداواماللا سراسلاو

 ةيىلالذ اد ناك ناو عنم اراذ ناك اذ رشم ٍنلاَسلاو نسداسلا نم
 علاسلاو نسم اكلاو تلاشلاو لوالانمرهاشلاذ ارسم تا4ناانيسإر

 هن هادم ثلاثلاوااةووااىمش لوالاران ناكناشلذو
 رانلاهنم مدعام .ثثوملاو انتوا اونش هبات عدإسلاو اتوو)
 يلعليلد علاطلاو بازتلاو داو| هنم مدعامركزكاو يوهلاو
 ظ ما ةاموهنع لوما لاح يل ءليلد براغإو للسلاح
 رركتو كاطلا دمتسا ازاذ ثوكيكم ىلع وتم اههنيد
 سال هذ وصعم حاحيو لياسلادعميلعلد لبوس ترب ىف

 فانب قلك ناو هزه هدوسعم مارعىهف الغار ناك أ

 اهيفرنح حواس وك الدإلا تناكناذ يوقالاب كاف سم

 هدناررع ىلإ عيشلا لاو هسعو هدو هحو طو هلوخر يف
 ىشعذلات ي هترفاوذ تاومالا ي علاطلا ركتازإ يانولا
 ضعداملار رشداعلا نم جرحا هحقومو نيصلا تؤرعازاذ



 هنايائو اوهنم تشل يأ راو ةقطمل اران يف هيزماو راهش
 ةجيبلا لل لاشلا مب لاناو تيبلا صار هيلع كح ا دعنلا
 يف هربدو لاكش الام هيلع دام فا ظساو هتبيب حاف
 اجراذ ل62 هيلع لطد ناذ هجر جو ملص دو هستتو هروس

 مسسو دسك سيم + تسع ه

 اان وجت داكشاهلوه نمو الوا هل مجي ل إش ةقطنط اران
 د اوال ظناو دا اليو اهبزم همت الكس اهيبام نمو
 ىشنا طشلا لاو ىخا فيم دك سسوشلاو دوحسلاب رككتو
 كراسلاو كالا نمو ذإ !واهلمحاو لاكش ىساداو كوذلا نم
 هلمحأو الهش عباسلاو ثلاثلا نموادي ار ءل وج اود لوشن
 دما لو ابار هلمحاو حش نماثلاو مجارلا نمواثلأت

 لري دووسلاذ اهسوخداهد يسرح اوراتوذلا كا لضبأو ٠
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 ٠ ٌةلُدسَمرابدالايلعالرت سيئلاو لاّجإلا ىلع ااسثلتعن 
 . يشلاثلاو مساتلا نمو ناش ىسانلاو لوالا نم ىشتشا مس

 لخاودلاو .وعسلا نم ناين از لكت نيلكتلا نم ىنس او الكت
 جزراوزلا سنوعنا نم ن اىاناو قدرلاو مم كسلا جريل ا ىاعلذد
 ' اهمرلا لا اظن لاما ا قعيهامر اجالا يف ةئدسم يشر نلف
 هقراض, يم راجالااو < * ؟ تلاكغالا زماهضملظ نا
 ”ذالاجالا» 2 ث + لالش الا وره نم ٌىِْت اهو غيض ناو
 وعن ناؤ شع قانلاو عساّتلاو لودالا يل ظنا ؤسلا يف ةذّدسسم
 همومزم لاش اهني ترمس ناو ديجؤسلاو ةديخلاكتااه
 هبارلاو نمانلا نمرلو بياقلا لاح لَ مومزمرفسلاو
 الوش ناو بيل هلاس نام اددهس نكشم نان اذ :اكش رشم
 ديس انالاو ايحتاك هلوهو عمان جتفنا ناو هدب اسبح
 بكا ف سوا سلا يواربلا ياي له ولعت تدرا ناو
 رحناذ قايمناذ ام نان اذ هلكت مساتاو ثلان| نمدلوتن
 هتم كس فتم تدرانأب_سا فأي هناذ دقات ناك ناو
 محاذهديحل اش تنام ناؤ شع يدااو كوالا ىلأ ظنا
 تلسرا ةلّسسم هدفت كج اذ هس تتا4 ناو ةم هلسلا|ب
 ””ييلاو عماسلا م ناز تيموا يجهله بياك لحجر نك

 توللا ىلع لد جرا وهيو ىسحن هنماشّشناو ىسكرمو
 اذا لوالا ناك نا كازكو جراخديلاحاناماذااهسال ٠

 شاملا ناكو اذار عب ارل ا ناك ن ا كراكو اس عباسلاو
 اهوا سيينا تناهاذااهسالاشما تول الع لد ىسحم جراح
 اسيئالكث ١ هو هوا اوهاكقمو + ةلاكشالا مرش

  ادوباو ظ ظ



 ل تافنااومال للاب هيلعرتمو توحلاهجواجو ؛ىئاطباو
 0 ترا بلر رب قمل طه ةسارايلا

 ىهيد العشر شع ىسم اأو نم ال | نم 2 دتس اذ زمصص يم ىلعت
 تمارا طنا بيان امورك اميه
 نار موردل | ىلع ل درشع يراهلا يف عس اّنل |ن اهناذ عسااتلأو
 ساس ل هنا ينىلدوبارلاو ازلذار مساَنااؤ عباسلا ناك
 ليشوهو شم ثلاثلا قثدلاّنل أو عس ان ١ يلو الا ناك ناو
 يو اىضمىسمازلا نان | هس دل قيرطما ف هنا يلع لد عدبأذ
 وجاخ نا هتارنايلارظنان تيموا يعوهلج بيافلا يف با,ديل أرخا
 تيمواى ©  توملا نعل دوس ومو وساتلا ف وانماثلا يف قرانا
 2 0 اداحاباي كلذ ىهفان بيع لكش ديلزحا نانا اهيا
 , حولت بدماذ هيدوهامو هلاح فعت تدراو بياع نع تلئس
 هته“  ريسؤمت تح ناذاهيمشتنسا ظاورشم هسداسلا عملوا
 نإ باي ومقف لهلش ىلع رنج ىسح ليت تا
 دياراو نم ةراشرإ ديالا يل) ا قرظناذ هيلعوهأمو هلا حا هترواو نسجولعو بيان علت ناتدرا أذا ا
 نسف تاهيما ينم مّقتفر شع ىسداسأو شخوص اك او رع
 الوس !ىايلسو هيدو هيلعوهامو هثاوحاو بياغلا كلل
 0-2 اههوحس تلا يلا ظماو ىسفند | تببروهو كوالا لا طناف
 علا ذح شالا دل ذتس العا همار متنرحو هتلذن تيب
 4 ىهلدجأو عباس باتو ىمائاءامو عيار اؤعو لوالارات
 ةسن اذه سيفلاه بو اليخ نيلكشلا نم عزخاو وكت
 هزهيث رملا ىلد تلد ةيار هيدو ناس يلع لجر
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 مبارانم دخلات رض احا تزل كسا جنلاكبار ىلشلرت
 نيلشلا نم جرخاو الكت شع تداشنار هباسلا نمو المش نماثلاو
 را دوالارا: نمزنحلات خعشلا ىرل اكس ارسيملا ديني لكش
 ىشسع يسرا تاتو شع كالا بيارتو تماثلا ببارتدرت جوز ا تناف ايف تعوم الار انو شح ثان زانر عسانلا
 سى اوباران نك لاو ىولاو 2 خلاوشأ نم بياعل|ل حتا عج ىذلا للشلاب تمترش ىلا بازنو علاساا ءامون عازل ىلوهو لوالأر ان زح لاو كانزملا ادمرا فدل كما مهعامساو .ريزعا هينذ لكش نيلكتلا نم زحاو هلم احا عبإسا نمو هليش ميارلاو لوالانمدح لاو قارزل |: داس ] سيرملا هيدر زهش نيل تا نم جزحاو نيلكش اهتم جرخأو
 | تةرعيالا زغتلاو لوالا باتو عبارنارامو عباسلا يوقو

 | وه يلاولاو وسناب ىمتخيام هو امعشبب يام وهف كلا
 اسالاهب ىمتئم وهو يلاولا تشن ناسا لكش منوكا لوالا
 ظ هاركحاروسلاز نسوا تاكردس هاطنادتو وهو هسفنل
 22715 لصف ماا ةساو ىسلاب هل كدا ي.نلاو دعسلاب
 سمايل وم هب دما ترحاز رعمصم رحاو بم | الما مد لش
 قدرا: مري له جح تل ارو سنو دعوا جحا
 سالم هيرنم | جحا شع يداها وم منإسلا بزماذلرا
 ,تاوزدإ يف ميكن معاهسإو ىحنو دقسنم هب جخامذ
 - ءاشتناو يدم لات اهني تلح نا كوالا 4 ظن اانميا

 هوفنماو جوزتلا  ةدامسلا ىلع تا د دوهسل أ
 قاوم

 ىذكل كلذ طالط نايل نإو ةلرج ةقفارم هلؤطس ةازخا

 جايزلا .



 ايبا عماتناي جرج ناو جاهزلا بربس ًابكتلاو دسافلاعادزلا .
 00015 010 0 مهلماتصو هديبام تجاوزنا نان هلجان نفبو ح
 ١ 001 ١ صاياواروكما نتنن ةديلا توله تيبلااذه ايلرظلا
 0 ١ بو الرتالا عيادس حباسلا ناو جاوزلا اند ثدي يذلا وجوا
 مكين نم هوك, ئارتل اناؤ هتكاشتن اوا لوزلا يوباسلا
 «سييغلا عدم ايل ا مك انان عباسل تدي نااديب| ظن او
  ديجدرس يلو هجادز ناك_هرقسلا انيجن 4 ناذ ةديجلاو
 يلا لفشل انهرا ظراو وسيع توبي ردكازا ندي لذالاو
 م. كاع يللا لقتال امال تح ىشتتلاوأءاساوم
 عاوخوكي هان لوالا ثولح ناو و و و +لشركعا
 0 3 ديم ةلولزما تنا4ناو جوكيحوو نعت كعو ا ءأسملا ٠

 0 سس لا يف اج ناو ندرك نمو ثيم زي هن اد نهي
 ظ فارسا 8 ايف هباسلان امن او يعيس اليأس اف طييصلش
 ظ 20000 ةطيرتنالّمةامأب فزيوهي سوهو طع يداها

 ظ
 سلا ةيبق ثورات ابا ىلع لد ىسخ انني !عباسلا ناكاناو
 هوعلا ةدهلم تاءافارروس اليكش ناىناو تيان ةيناز
 ظ - ضعبل مهدي ل مىلعلد كلاثلادهس ناو هوهشلاةرباز

 ظ يمال ىدرتب يزلا لالشالانم ثلاثلا ناك او وق اقتاو.

 00 ماسخ ارش وكي هناذ تارلا واشع يداها يدركتو

 فقياعمورشع يداها يفواعداسلا يف ثلاّتلا كت ناو

 هالؤه مهو رم لاكش هل ت دجش نا عسال ملاح مانق
 يداعا تما انما كرابم جاما ادهم يلع لاتخ كابزلل جرا ظ انياعاوزلا ف لصف مءاوساو تاعسرتلان م 2 2
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 لرزإ ترم علوا انها اهم عانإ مار اا ع
 هزه ام جرافاب كح عباسلا عم هبرمأ 2 خاف منارلامس

 2 تاو نمالا و عباسلا يك سداسل | برص ١ لما ملا  ممحولملا

 . اديعس اانا 211111111116 ةاما
 لدجا جاوزلا يي ليعع مسا ىمها سناك ناوورحويف

 د يار بولطعلا عباملاو بنانا ياما" ثنا
 ع هرم تير ان ياسا طال عام لشد
 ىسدرسو | تلت امعنرب, تاه ناذ اهم داو لك ىشسني ىح

 ظ محا ةلباقموا حيرت | منيب اكاد تي عاهزأ ني كدا 4

 از د ةاناو لوبد شاعلاو عباسلا تيب ناك ناو ومالا فدو

 هلع نمللح تيبلا ف هل نأكوا هجاص تيب دحاولك

 عنباومت امهطسب نمي ل نار هبلطدمب متيرمالاناذ ةعالالك.
 ند واجي نانا هسرق كا هسا ر نم ناسالا ماي رصسع 10 500 و انيعزلا نسكت هيف كلمؤر ليقع اضعالا قي منا هساو (ىدمعيل تيد وشم اياثل او سسواسا ألم هلفاس 1 د يف رم عباسااو لوالا ناف ناو تو هل لمحبالو بشا 211
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 منعم عم هياشعا نم اسم الاولايرشاز ئئايالتلمتكألا هزه 1

 تبيزم نا كازو كرامي ممل يتلا يهو ملالا كللري ُييثيا نبو
 ليشلا كنتو عرضا يل هرلزتو بياع ,نماح ىهدولل لمرا
 00 اى قصت اوه كدبلا لفجيو سراسلا تربل لح يزلأ

 . نايا لكش سراسلا تيبلا كل حرت ناكناذ ملي يذلا ىضعلا

 ناد ارعسلا م كللذو سار مليم عم ملا فيديا نا لاو
 هديتررا مقلع رم عم رلاي ثممملا نب لطاز ت جرمح يي لحدت
 هز انإب ملعاذ ت8 ملقعلا هن تلح ناو يوهنلا نم كاؤوريفوا
 لدول تلح ناو اذرسلا نم كلؤو هتنكرمو هتنع هنو مهلا

 او مق مرح ىلا ميلا هديمضرم عم ماي كون هانا رادان
 هن نأب لك او تلخارلا طمقلامي لح ناو ةرءارعأو منيل نم ١ 000 ا ..1 ما أ
 يرىعلا نم كازو رقت مرح يىلا(سيالا مفتكرنم مم رطأي
 سلام دي منعم عم م اي ثميرملا نا اءاج دخل يشن هدو لحذاو
 2 جراخلا ىضيولاري لح ناو ادوبسلا نم ىللذو هذ موحيلا
 كاؤو مقنرمرح نأ, سيالا فتك ممم خس راي تمل انالعاف
 مقسوم مللي ىهمللا ناب لماذ ةسصايبلاهيؤلحناو غدبلا نم
 نابولداذ <ةحامتاهبن تلح ناو جلبلا مكللزو هترسو هلطب

 نحيل ناج نم تريم ايو مع دلنم او عسدص رش م عسر كاي فهيم
 ريل ابرهيم أ نا ائاذ 2 كايتحالاهبف لحاإو ىيوعلا نا لؤو

 نم كد ورسالارثاج نم هترص اكوا مد نم او وررس منعم عم

 لعاذ ؟ةلذارلا قصنلا هدي حدد نطاضيامدو يدهالأو مهدسلا
 اةرسازم كلذ وربك دح ىلارسيالا نيف ريم عم ممل اي ىهمرملا نأب
 هلم عم ملمأي كمبرملا نإ جلداو شح ملضارلأ تسلا هب تلح نأو



 معاذ روكي ىو رالا يشن هيد لح ناوهلاعالد تور

 ةرمارجلا نم كلاوو رتبي دح ىلإ نمبال ا هن شهم عص ملا ضجر ناب ىاذ ةةجراولا ةرمسلا تلس ناو كلا نم كللذر كسلا هل
 رطجر رنممم عم للاب تهمملا ناب لاو جراما ةربدلا همي تلح أو
 مكان تيكر اهدي تلح ناو ءادوسلا نم ٌللادو هقاسب راوعلا
 اذيسلاو ةكببلا م كلذز دري دوا نعم منهم حصرطاي صنم | نب
 مركذ ثق موس مللي نمرملا ناب حان قنطل هي تلح ناو انميإأ
 لاّقو ىذا نف سوكزز | فد وهو يغلبلا بلفتنم كلزو هلبقوا
 كلو صلا ثح يلو ةتكنلا نايبب مادي يدنهب صم نمسا
 ناو زوالا هيرس ضميرما ناب د دان مركي و نايل لحاذا
 هنا ناب جىاذرشع لاذ كاوا نماثل لا سرلسلا نمد ايلا لك"
 دونم ئسراسلا تيب تعم اهب تلح ناو لا ملف ترج
 .سالسلا نم هدا ترركت ناو مدياسدا جيرس ىتيمرملا ناب لعاذ
 الب ميما نإب مءاذ ضع وب ارنا ىلاو شاع لاو ا نما يأ

 يملأ ناي معانم جو )و سراسلا ق 2ملقعلا جلح ناو لات ظ
 يف اوأ ثلاثل | ىلا ىس راسلا نم تركت نأو كرعليو مضر لوي

 تومي ٍضرملا ناب هد ارشيد يلاوادسانن| هلو كس اذلأ
 . نإبيلعاذ مركتتءإو سراسا ية هلدوجبا تلح ناو ةلاممالب

 تماثل| ىلإ سراسلا ني تارلتن إو ةدحباذاىني نضج ٠
- 

 ملا يمول, ترمي يعمم | ناب لعاؤرشع سراس يلاوارشع عبزر لاول
 الوطزمرم|ناب ماو رركت مار جل درا ضشلا هي لحنا

 يلاوأ ياتلاولا نسسراسلاىف رذت ناو هرثؤمب اداحت ذوش
 فنيا ناب لءارشع نسراسلا كاوارش اهلا لاو نماثن|

 هئ 8ك



 ٠ ل” ناوهلا الب توي ضيا ناب لاوس انا ىلاوا صساخلا _ سرا سلا نمدنلا ياا رت نورشيرمنم اذاعي نيرملااب
 ايلا عيرس نوير ا ناب محاور كتب ىلو ةجراذلا ضمتلاهين
 7 تع 0 م 00 ثلاثا نهر اأو
 .ساود| حيرسن نمنرملا ناب لعان دكت دو <هاببلا ملح ناو
 بتراب )عازر نكوداح يلاوأ حس ايل ف | سراسلا نم كلن او

 ناب معان ركتتوإو هع اهيا هبي تلح ناو تلا كدلب تو
 ٍتانل| ىلا سسرلاسلا نم تم كت ناو مس م نم اذاهتي ضمملا
 2 ةلاكالب تب ضمملا ناب هعانرشاوبإ لاو انماثن ا ىلاوأ
 - يل )و > عاوكجالا هش تلحنإو . . وطب نعيش لإ عا راكي 1

 - 5 ويم : تاّرنأل |ىسسراسلا نع زدنا قمرا كاز ىتاماعم )١- مرض
 ٠ ماو اس ممل |.ناب ىلعاذ شكيدا- ىناوا عس الا فلأو| ١

 عناراالإإ سراسلان م عاق جالا كت ن او دلي ولط ةرثادوب ملهم
 تكسب ناب حءاذرحؤيبار فاد خلات ياوارش اعلا كلوا
 ىميرأ ناب لداذ ةلئارل| ةمئا هم تلح ناواعيرس
 سرلاسا نم تمرك# ناو نعم | كاز عم تاماهزير منع مم العب
 . هلاكدب 3ع ضيرلا ناب معاذ شسعثناثيلاو ارشك يداه كأ
 نانهلع اؤرشع ىداح جلا ثار شاول ىلإ سراسلا نم تضمن او

 ةلخاللا ّّيدلارِو لح ناو هِظيوط ةرم ردباوأ هت ىمهرم
 تعتندكت ناو هلا داب تومي ىضيبنملا نا زمةيزالا 5

 هدبرم نماناعتي طير ناب قع اذ سيدال سداسا
 122 75 َ اود هحراذ ارم هش تلحناو رماظح ةر وود ْ

 .سرلاسن | نم بوكت ناو ملهم نم كرب مجرما ناب كاف



 ملاك, تبع ىمررملا نا حلىاذ سس يسراس ياو ارتغهياثلا لاو ارش اهنا
 مهاد برس ىنونرلا ناي لعاو مركتتولو ة.هجراملاةبحلا هيف كلحناو
 ذعر لا ناب طعاو طع ثلا يلآو ثلاثلا يلا ىسراسلا نم تم ناو
 اناىتر ضي أ ناب دعا نكت و 7 سيكالا ردي لح ناو توحيو

 مما شع كلن لاوا حسي | ىلإ ىسراسلا نم ركن ن إو مشهد نما 1 ظ
 اومركت عوقب طلا هيي لحنا ملاصدنب تع ميما ناب ظ
 يلوا علا سلا ىلإ تسواسلا يف ممكن نار مضورم نما نأ ىسر ضيم نا ا
 2 مكراورا هدب تي ديب نيا شع شلات ىاوأ شع يدا 2202020202-- 0

 | 0 يربو يرنسبلانسوشلارتلا ٠ ضير 1 ٠
 يس راوارتم يدر شل ارنعاويتب ركع هزهركلاوركاسو 02

 .* يلإ لمرلا بز نإ يلو ادا تلامز ىلإ بيربرعلا ىلش ناسيزم نم ]
 حجو هبات هدعو هؤام دعو هاوهدرعو 2/ان درع زظنتوت خا ]
 تازماةسالاددب لشئ اهرظنتب ٠ !هرهيطقسو ردو درعلما ْ

 دولا نإ ضيع يدرىمداصوز ناىناواديجو مج جهاناك - ١
 فعلا دحاو لضاف ناك نا لعام ن موردم جدزلاد >وجرم ١
 ' للفن إو اهبرس تربو مررملا» ناثثاردب ل طن نايا دي سبارسبر ١

 رجال شذ ناو ةيبسلاردب انا عتيو ارمي همررملاو هثالت كلدم
 ' 2 الاعتدورلان رتل ففناو ءوبسادمب ترمي دعها ناو
 27020 ةرشو بت ريب رع ضر لاو مشل ضن ناو الكاش دعب
 تاهو دمب انا ىتي نيررملا جيمس شئ ناو شكة واقشد
 ناو هنجورعبتشرتومو فك ثراذيال نعمل: الش
 0 عشك فكنا ءلبرط هروب ترعضم ما ودعسإشم

 0 - قل اه دع يراد لد ناررهيلم متتومواديرس تمي عمرا ا

 . اهأهتي : ظ
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 -« ضبط اورشع ةثالثلضف ناو هلبوط ةرمو ةهافع ةرئدوب مترك يلا: ضاتاوطف نو هيا سدسس راجي ساعتي.

 تح تس لاكش اةجبرولا لح رض بارتلادتو ثان كاي
 رجال ظنت عل عرحا ىلإ هل لمرلا ارعيس رئورو تاهيم الا دان
 لش كدرعريّتومو بارت هدو و ءام هذ واكره هي كورا
 توكيل ددول| ىمقنو صقاندتولا يك ممشعلا نم ىمتن اهذ

 ةيامب خال ا دنع انيس جم هرشع دتولا ناكن اواو مالا



 يالا نم لضني روس توست تادتس أذا كنال ما ييسدتر وهو
 لدلفالازمتيالو لبلد عمم ع ندم وهب هيا رلأ تاكناو دحا
 هلع قس ىلإ لام د5 ليدل يدرس ناك ناو دحأليشمي روستت 1 روسنا طوستذ نيس عدراريستد الشم قاعترم اذا ةنياكلا نمل
 زمنلانمرتك ايمتمذرَي هلال هتببنم 2ك دوم ةجدر ناك ناو

 لا يك دز روم دتولا كازا كرس لد تان ا دولا ناك ناو ظ ٠
 | ده نورس دو قنت ناو تيدتو وال ّيابداوا 1

 - ممتاتودلا ةثدلثلا نا/ناو هطشارو هلم اب رنولا و هحوتنم ا ظ
 رياحأب ضهر مداو نع يضع ايدتو نوما شع زم شع 000

 ملاج يقفوا هدو يابن | رص برعلا دو حكي نا ظ تس مدل سلأو ظ ظ
 رع ىشمرم يبغي ادّيو دا ناو كليوط ناهي دعي نكل هولي

 دتو نر رلاهدلب تيرم كيبرما ذره ادانوالأةثدللاو 0
 نافنإو إش ل ادع جدزلا دتو_يهو لمر| نم مدكرو بوتتا ا

 :ىونعم مدان دانا ةثدلدلاوورتك هدرعرماييكومتادتو 2
 اند داؤالا نم سفن امهمرد ىلع مههاددا هل يجبر بدعم اذ بيائلا ور
 دالثع يائلا ىوررما رتكن اماو زكا ساو رطاهلا فعبرم أرك م

 لاس لمتنا كلذر اهو يوا كدلب نإ بجرتم ناك ادع
 0 «تولاطسأو بلاطلا كس يلع هنك لوس عئاولا لاش نهر لمرلا بطي واج

 | لت تدرا اذا ققدل أ ىو هل دوج ةرباد يكس ركع ىلع
 ١ كلا ريقلا حزشن هع دوش بيانا ضيا داو ار

 0 كلل ليشاوم ةريالل ركع هنع لكس | تيب ىف يؤدي هب ظ
 00 شنو لفت اهي داوتو هتيب ف لصيد هسساط يلح 222 ظ
 ١ نحس انن| جونو دهش اهيس رلوتو ةحرتتسل |نييلوكتلا ظ



 هيج يسم | نيلوكرا رعتو لت ضلس لور رتسب نمنع ثداّتلا
 نكات لح يذلا لكش ا جمنو رانا ارو كازدن الكشامعيلم دلؤتو
 لكشلا بزتبو المتتن اههينم رلويو هتيب نم سيدا نِم نمير تيب
 متتيب نمرثك سار ىف ل ساي ذلا لشلا عمرتبب عم رس املا ف لح يذلا
 لح ىزلا لكشنا جم متو بدنا دتو كل ندذ لاش متسدلنو
 هّيسنم مدبأس 5 لح يزل لكشلا عم قمبر ا ديب نمثل | تبا

 جاوا ل لح يذلا ليش | حرمنو هان دتو كللزذ ك كش امهيلم دلزتو
 لش اوم هتيب نهرشك فا لح يذل لمتلا نم ىمدرما تيبب نب
 ا ايتو كلذ و الكش اهيسرلوتو متيب ضرع سراس يف لح يذلا

 ؟5يا لدا اهينم داوتو تاهم ا١هتدركسا يزل ءاتوالا ل وحترت
 درر تعتر بارت هيف مر بوه هني يوران الا ف كرست
 اهيل ركتتو رتكذلا هزه هته | ع |نع تربع | اكن
 مدي دتلرهو ضييرما عوطتل ماع تكا لو ىف كل تنسب

 كاتلاوهو لرلا تلقت لهان نا كلذو بلييوأ توي ةلداوا
 اهلسمّيتو طزورما' هوز ناىانإشع يداحلاو نم اثنلإو ىساخإاو
 تدلدشتس نم هتيفا يذلا لكشلا كازإ ظنتو انهم دايخ
 مدس كلان يلا ىميرمل أ عوق حجتو ىلايلااو مايدلا نم كلام لسرلأ
 فلذ ع يشلا قفمرح| عوطخل امرا ناكل كش يال ةليللاوا
 نسراسلا تبي ف لح يذلا لكشلا ىلا ظنت نأ كاذو ككريربلا
 نيكسب فورم ل صالا نيكس باسيل ع تيب |بحاص هيقنو
 كلزلامرا هلم جر اهظناو رعشوم 4 هديباسو شعرس
  ليشلا نيز لا فصيملا علمتم قو ىلايلااورايالا نم لدقلا
 نأدلاؤو را ثيرملا توي لح ٌمتكنلا ما اضيرا هتليلو مهوب



 هلا ىالب يصب لان تيكألا ليش نماثلا تيببا ناك نافل ض

00 
 تويو منعم لوطي ناز رىدمحنتم كازك داتوالا م ابواعم
 6 ديب قمم مل ركع اياهم ملاعب ىسيكتالا ناك ناو

  بطوباس ا لدجاو رنا لإ لمراد ا فيدرم أ لاح يف جل | لاو
 ان ىدر ليش باسل كللعط ناذ ارنب[ اهار ءاور عبارنار
  ىهنرلا ققاوبام بلا نوني فهدرط اوه يذلا ىسفنلا قيأم

 منهم لوتس !ةدذ مهن كبار ناو دلجأع ارس سدوم نيلكت

 مذا ف لكتنالا هذه ترْمكْ اذ دما لكو تاعمم |ىهلوجا|
 اهم وادتر شن تانزاهياب لاذ د. : 2 جلاكشالاهذه 16 هيو توثك ناو تنيزام ةيرب لت ةامإ ناذ 2 +2 ظ
 رم شلالات الما جاجن لاترلا نم دحا يلا ظنت ومالا تن انا ا
 نمزخ اد ونا ىلإ هترلوو لمرلا تيزم ناكاذو يدنعلا 1
 لو الا سار وهدوادأ مانا اخوز ةيرادلا لاش إلا سور ا
 "رواة ومولش امل متو نع ثلاذو عساناو نماثنإو 1
 سا[ وا ىراسا كبي لت لهشل | كلذ ن اهنا ظنا ١
 ةارما نب لدا رسع سداس فرباشم عيار قوارثعإلات يفوا ٠ ظ

 ميدو ناو لاسن الب كاذ نإو ناك لادرلا نمرحا كارظنت
 ريكي ١



 ا مكن ل ءاهساو دمقف اهجيوزلذل| ظنت امك قبلا نهري
 2 0 غشا لاذ دلما منايخ ديلا درلانمدحا ملكت اهيس لمت
 14 ذو هضايلا راوو هز كين ىلع لمرل| جنت ن اكل ذو
 لشو ادم ناهلادوز اننا ليسا ىف يزلا يرعب طعن
 و 1 ب تتداماق يذلا وهلا
 :ىمدل4ت اهيصوؤتواد ور نافاجوز ع عجارلا تسب
 ' تيرا لل لست لكن اذاز ناكل ظنا
 ا ةامملا ناهعاذ شع عبار يقونارتع فاد وانم اننا قوا
 ل اهيل وت رند لاصم ادلب هن اضل اجرب | نمادد ]لت
 ميال مزايا هرلوو ل مرن برم ازيد | لاو مسار ما قرح تن اكن
 ظ 0 اطباو از اناغادوز تلاثلا رك نم ءاذا طقنزخاتو
 سانيا نمانهراو رش ةيداىلا نماضمي او باسل لتشلا نم
 رظناو اديس دلكش انس مقنو اداوم ناطاجوزز ءامأ طنقفر شع
 وا راسل | تيب يف لحرم هيفا يزلا لكلا كلذ نانا
 دع لاي تيب يو اع يداع تيب وا نماّنا | كيل
 ظ عجانة ين ار يلب اهسضن ق ورك د ىسدأ جام[ ناهعاذ
 0 ماما نياوسفن من نام أن | غدت ناتدرا اذارمّيكد ىاعاهساو
 , رإ ويد نم انلوولمرلا تماذ كاز تدراازا غشا لاو نما مرسلا لمف
 4و نرما" راثناها هوز بارثلإ ةطقن عبارلا ليش نمزخاتو عجايب
 ظ نع يفانلاركشنم كلا زكو نم انل |لكش نم كللزكو ارو
 مدن وز ادمماتنافاحور شع ىسراسل | لبكش نم كلزنو
 ب لحرو لكشل| كلذ ناك نظمت اديدم دل كش امهنم
 هنعواملانا مكاو هلك لمرلا يي شع ةتسا تويبلارحا



 7 اهليدرتكلاورلا ساهاطيرحا عي اطقالو نس نالبإس نم
 منعرمل عرمالاناهداذ هلك لمرلا يليشنا كاز لحي ل ناو 2

 جادزلا عم بإب مءاهساوةنآز قكؤوانزلا ماهيسفن 2 وزنا ين
 ض١ ىلإ هرلويو لسرن | تزن نا ةلادو المال صحو مشن له 7

 ثلاثلاو جاوزدل مي شوهو يانأو لوالا لشن ايلا ظناو
 . ةدوولمشلا سب ثدز ف تجرخناو ماملا عباس|و

 . الولوعرلاو مسي 24سلا نإب ىاذ ىعيد ساهتدمباشتناو ا
 | 2 سالاناب وهاشو عاسلادوالا لسنا نأو فداذ ا عيسومي 1
 | كورلا ناك ناو ل خود دلت نافاذا اهوصخ كومدلاو تي ا
 )| دلت ديحورا4 نااموعحو لصحت الو يميال مناور اوس 070 0 ا

 | ٠ نوه لولا تيمنان كلاثأو كوالا كنار ضال اننيا* | قراوو ليرا بهن جاوزلا مقوم قاضيا باب مءاهسو  ةددزلاةتوسيف
 |  لذالا ضيولالُّس هلذار نيعس تبارناؤ حاكتلاعباساو /

 | 2 جاوزلا تو دارملا لسحددو هلذارلا عرشملاو لذادلا ةسدلاو
 ايا ةلّئبس لءاهساو يِشال هناؤاحءاضوباك ناو امنا

 داو لياسلل عس تراو كالودا لدجا الما تلم جارزلا ا
 ' لالسا| لاكش | نمرحا مت ناؤ لوس كارا مووه عباشا ٍ ٠

 ثلاثا وا فاثااى عباسا ناكو محارم و اهبإسا ف
 مناساإ يي ىسع حراش ل 4ش كانه نكي ىو عساتلا وا
 اري ىش عباسأ ناكرلو جيدلفرلاو عالشلا يلع لو

 يتافاذااعسالاهلاس جاوزلاو جاوزلا اعلرهيلادوعسا ٠
 ىعنم ديم لش شك يراعى |يف ناناو دعك ىسمااللا ٠

 ىساإلا ى عباسل | ناك ناو دنعلاذ دشلاب ناك ناو مياخلا

 راو



 ظ . 2 اهسوزاعل بو اماب يبونيلع لدرشع يداعلاؤ ماتو
 جوورلامض 3 خالك رلوي الند >ولوللارما مسكت باب ىلىادساو
 يما اريخ اشباع هزئيزك هريح مب ميه رشارحر كزئوللا مل
 2 هياتكواؤدكيربلا لذ غشنا اهلعجروو لولا ةارس
 2ع اا ندجوهو بدا يلا مظمو بنارفلا واح ىمهمش |
 تذراازااهب مو متكنا| هزه يعو ملدلا ازو:لهارنعك ٠
 ًاريقتو بنو ادهم ادعس ينام ا اركز دالولا لفت نأ كللؤ
  بحريتو اعد هدلاد يستند اسوم ا ارسم م ا الدوط مع:

 0 يذلا امن ها شنتام ؛دطاخنم هبلىاهن ىندي لبرلا
 تلو نيمدقمل |ملاءلا اره ميا نعلن يذلا ظلذو كلا
 مز وس] كيا فلي نا وهو نينحسأر مثكتولع يفو ىو داحلا
 هدنازماهبان ضو ىلعارهاط نوكت باواكأو ادت اف بايعلا يلا اره قيفوت نسحاو ةيقدام ةينب مدنا الو
 ام ىلا دعو هدرا ىاو كااوحاو كلاهفلربإس قامت
 لتس تاو يرملا لاس هيلءاقتو مدد هواطيم/ ها
 ميسإ لوؤتو مجرلا ناطيشا نم ذوعستام لوأو ةلدفلا
 (/تست دواي شرع شيال شراط مهرلا نمحرت| هسا
 - و قابلا و رهاظناو يخالاو كورلا رص ىدطشا ناطراذوا
 رل را وهال |اهيفديإل بدأ ادم هرنعو جلع ؛و2لكج

 مسلح|تنا كن نتي امال | انل عدل انبرعكزأ يس تيب '
 ثيم بايك ىال| ضرالاو تارعس | ىف ةبدا نمامو مكعا
 رلوقيلا تلزازاؤاو تارم تاه حلا ىلا ىم دل ذ الا ة/يس اقر
 1 كبد كلكس| املا لوعت ءاعردا اه عرش اهلادوا يلاعت



 دوارس | يف

 7 اكأفهلول خ نم رحا هب هلى دريس البو كلم معا قال كامل
 " فلوا كرب فدمدالاو تارعسلاي ارجاسو اهكار ادعاقو .
 . خلمرا تع رنع هاهن يذلا انهو هنعلاساام يثيتت نا
 2 طختو اهرلكوا هذه ميلان ةجاحإلك لمرنا يزم تقولك
 بلتلا قورحب ةلصتم اهننال ريع المنبلا كىبفاي لمرلا
 ةطقنلا ثيكيو طلخلا نيّرْزِجاو ؤ مطمن اذضو لقا
  فلطمراقكاالب هلقن مععىئت !نميصو ,كاشا
 وول أمكن ف لصد سرب نع ييثا جوربلا تيب ددعلا

 لكشلا يلا ظباووضا لاشاز يلى لما حض اطشن|لاق ٠
 لهوا ولأ ثوكيف يزعل ىسم انا ىلا رك كاهن تلال
 سعال سراسإ ىلإ هلاطنا لكي ناو تفل ريثكت متو ةدالولا
 هناا ف نياؤ -: ذكر ارشكقلغلا يد جدزلولا سك قاف

 0 .كاونا اكن او معلوما يدسانلا بونيرنامالاو را ليل
 تاولعالز هتيعي محوفات كال هكشداو سراسلا كاررتدت
 ' ايقش لو اطا نم هذ عطقو قرسربلو دلو نا دولوملا
 بحاسدلولا وكفر يعدل عيإسلا يلا مت ناو محتل رمت
 طصملو سائلا دنع ةوصلا جوكرتاماو هلي ىو لّقع
 فساتن لاوم| ىف نيب كاع او مدلطنا قداس اننا نم

 دار مكث ناو طسنو مرماه و
 مادرلا ل5 ةناينئاريتك بوت شاعناو ثول اهيرس مهلارييوت

ك ىك تاماعرنو دنع ات وفم مارمغن سنن ثراص ظ
 هي ري

 يكل وم اننإ يلا تلاطلا ملكت ناو مهنش هّتوم هشناذ
 باها نبل نيداشيا ةدالولا لهس ددلولثونف

 - راولا وين تعالى ياحاطتا



 انشا مولا لهاو ثرلا بابرا نم بييئمو اظح ول نيدو لكو 0 3
 رينا ىح مارح أ هساكيدوللا ياعردرانس الآو لدسلارسك الكر 1

 يلا علال مك ناو هدر زب و سان |هيدوعسا تت اريشعم ائش
 ء يسم زلكو ةسايرو دوس بحاس دراوملا د وكيف راي الرشاعلا
 ا ولاو ةبييإلاو ةلورلا باير ينأ لاش ابحاص
 راو ملا لدول يررو شاول او قررا وكيو | سانلا ىلع
 ظح باصانوياو ةروسلا ابوك هولوحلا نول )لإ كالا
 كليو سانلا لاوما ىلع ةسايرو دعس بحاسر إس نم لويهر
 ليوط رع دهب ارييكالا زن تاساؤاو يزل !موار اكو اكالما
 هلاوهارباس يفاقم دولرملا كويك يذلا < يا كاملا مكن او
 ةي هنامدلا ليلدوهو هنطو نعدعيب وس اننا مدخلا !ليلت
 ترش |دربع يلع تامر جالا نم ىيليعاعسو ناب رك
 ىبميش نادرا ىلإ مسني وكذا تيسسلا هزه كاملا مكتب ناو
 موو هلامعبإسلاو مكلمو هيراتتو عم عجارلإو دلولا نتن
 نه ناهناو ممدرحو مقررمو هتالاوسو مربع ش اىلاو ردقمو
 هل مدان ةيور تنا6 ناو دوسلاب داولا ركحاؤ ةريوس لاهشالا
 ١0 4 تارا
 ادضت ناطهذو يردهلا ير رسل لا تارجابوا انّيسرما
 اسال ناف نا علاطلا ف ظنتو ضاوي
 لش هناوارثع نم اتيبااوقس هما رون ارل وكيف تعي داحلا
 ىجرلولا نا اهيس لع رزكت لع | هدلاو يش اًروَس هيلغيمنا
 ظ رس هدر روس لمار |برضنا كلذو لاوقالاهيلع كن ]ماا
 نجم تيبلا محاص همك يداد تيب لح يذلا لكتل|



 قناطر كذرإوب|

 . ناو رثذر لولا ىكزم لكش ناك ن اذ هديب ذولا وهم ةركر
 ش ١ ل ١ 0 عا 5 ن -

 طماون ا دولو مان اثنؤم ناك تاو ركذ دولوملاوركذ دله نأ ارزيخكاروأإ لآ' طع 010 كل ل ظ نالاكالا عي نم نع يداها تيد: يلح اذا انمرا لاكو
 لاقل راو و حالا لمرلا كمان كدذ تدرا اذا يئانزنا هسا ب يإ يس لات تنامارد دلولا ناهنااهنم لت

 دووم دالكش ناكنالاكشالاعيجنم ىساألا تيبلا
 نمعن كلذ ىلىهقفاوو يدا >رلو ل |ذاثن وم ناكناوركذ
 . تيوه راسو دلرلا توه ماعلا تيبدتاواوذ كاش
 ولادودلولا يزن ىلا ةننم الأ ةنارلا تيبروهذع يداحلاو لبجلأ
 اله فسم لاوو تع يراها نم غجسرلولا نا شمارتكأ
 ٠ سراساو ىم اذلا نم لزن هنزل يدالاوهذك يرالا باتكلا

 بوت نم لما علل ضر اهم لوقت هت تست هديب لولا ويد
 مضايا هرلوبو لكرلا بره ناقل ذو يدنا م ديشلا لاو ٠

 تاهناو ىسانلا لش نم و اهمال نم هحوينن اططقنداروتو
 ' معسل دويل ضدامو حوض روس عل ستد رقسن نمزكأ
 ملا لماع ارهشاهنم مدت هدحن لماهلاعمشا كازذ
 ' ٠١ ضلال هيلو لفرلا بن نا ةفلذو ريرملا فلخ

 ٌكدْرَوَح ردا نيش باص اك مه درع عيبو شك يراملاو

 باوتلاو قودراب ءالاو هينشاب يوهباو رحاوب رانا ا نأب .
 )"2 شلعم لطالناز ةدش جرش دعب عمج ازيقس او رز ايش



 لوط جزر ةتكلا زهو لماعلا مشا درع هماهنو دامو ظ
 .يصتسا تاني مادام تك رجالا 00

 و مدا يأ ههلوتو لمرلاجرطقنا كلل ذو بريرملا نيدلإ ما
 : روست روس ميج ىرمؤ ال شع رود ر إلا تاهضالا تاح تنم
 يلانزن | سارع يبا زج لاث لياواوشا ددع يواهتود
 سالت دزع ذخاتو نمخايل أ هلكو لمرلا هاقن نأ كلذو
 ني ثعو ميراكو تيام فحاذقملا با حيلع شع يداهلاو سراسلاو
 ول اخ ةادست هردنقستو
 اج ند وع دوا تادزم

 يلدا يل نونو لمرلا فن نا كب ذو يندب طلا دعونا
 ةيسلزغلاو ةياطاو ةيداوعل او هيراننا دطفللا عج ذخاتإو محا

 موسم ءللز لوزقسملو ديلا ىذلا لالشرلا عمجزم ةحوتفما
 لماحلا 5 | درع يبي اهثودامو دوس كدم لشق نان تت 3

 : دار زب يم د |تدراازااضيالاّدو
 رطست ثم مهر ةيوكذلل ةلمملنا سلم امي اظنت نإ كلذو
 روستوا معبسو ا مسمحو | ثنو ارداو لثعف ناذ معست
 دولا رنسواهتسوارتهنراوا تينا لضمط نادك ذ دوما
 دولرلل | مني اعوا توا مجد .راوانيرثا لضف نادركذ
 لاقت راق روف ماوس. اعيممههتاتكذ كا هاو يا
 شالا لمرلا ضنا | كلذو يسب [طلا دعك الا
 ينثك تن نيزثا رش ملثبرحا كونت دحاراا اكن كلر اهيذم يام و ديل حج مر اذن[ دقن درع ذذاتو
 ش وشم ثول يذل نا لوقت تدل نمو ةجبرا يقبش

 عبايات

 ولولا ةراحنو



 ىشسك ةعرط ةجدرا فترات مهدر | نايناو هم

 تكيتعو رس ميظف سو رسم لوعن رسمت ناك نإو

 ظ . نوضت رعب ني نإو تيثدلو متسسرييش سانا ناو ظ ]

 000 هلام ناك ناو هيج اوزغت
 اميومد جتك ناك ناو تاناعودحا ار يشم وبس ن ناك

 يي ا د سير
  لتنا تست روس اءلدتشن تذووا تلق ناك
  يارشلا طفت مجرد كرو هلل هق هيو دامو ةوست

 رادلاطقن تيما اهلي اهب يا رضنو ديلا خام عد هك. نم

 ٍْ دانا هزم نارك رانا لم هقفحأ خا

 #4 طسو دولولان 0 دخأ أن انعيا بأ ١ يسلب

 اذا طزكو هّتواقشموتب هتزادسو سوايوسا وأ

 :ريواعسالا دمب |هيمل تباع ا
 شكا بارسن| نمودحارا !نملشم ناو ةدوزملاو "عدلا
 جيطنالا نماضبا يل 0 : 2

 ظ نمل ف نأذ مددعم دزعلا دودو جزل نمت
 هدواوس نمرثك( دلولا داحس هنوف: 3

 دحالا نم_رتكارازلا نم ١ دحا بأ | نم

 ناو هتداوس نمرتكا دلولا ةو امش 0

 4 يتم ران ماع نيديبألا 1 طعم يفت

 تويياهرمو ةداوسل ليل ومي دلول| ىثد اَعاؤ م
 رفع نم 4ثاهيام ذو نا كام قنتاذاو يا

 باتا |



 ايناس اع ةداوسن لان دوا كرايم بارملإ

 دليلا زباكىم تاويذم وعم لمرنار ان رهن نام نا اهيمال
 ناؤلذو ريكا |ماك جوست ن اكل ينش 2+ لاةرولعا همر
 ايكطسرلا ف ادوحرم ناهباز |اهيلثم ىف يومها رهسك بعت نا
 -:ادو رشم د - باسل رفمكو ٠ يدعي مشو تلوث
 رلولا# ناذثا ايرعبابسع مراه ناو اكبرط !'برحا دلولا ثويكيذ
 تا زد راوسمارلا و هت نا منار بيعت
 اياياووو كدا ديب دلولا نيكد ةلياق يوعلا
 بوك داولاو رشم دهن دسك تامثار تأوي او ةلودلا
 قلق افا عريف اهو بم ان |بأ ابرارع كساب قطان
 50 بو ةيرادأ ةطملا رجا يماثل

 صانع نم عبو نكي مل 3و رص با باتو يدها راثا
 عسي ال فمن ول 7 5 وفم ملعالو ايش لسرلا يف كان

 » نانا ءانزم فس نم لسرلا يف كاك ناو مايتل الو مك 1
 ساو ءاعلا ررائارمنعب تاق تادشاو اهيا ا ظ

 ا + اماني اميلثم دريم
 واننا ياك لييعت بيو ناكمملا هنيباجامب لافي
 ءانامتع نم لمرلا يجدوا 0

 يكل 21 الا را
 ض ا يا " ير تانك يبان

 200 درشمل مش ظ
 نا 3

 ناكمهيإاناكم نم لقشتلاو راذس الار تكا وكي« ئددالا
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 ,يتسد اهيل خاهيطتت ةيِباك رانش سوت
 ” لادمو يبدو ميتس قادير دلولا توليف تهتم ةجنرا
 الب رعت نم تدجو ناو !وٌرهلكالب ةئازيلد دابا كامو

 000 مرتع
 ملءاهساو نمط لساأو كول هال هش ف ِى
 0 01 ٍءلصما لولبل اودولوملا لاح

 وم هراجضن ناكلذو
 0 فو هده | نيكش تيبل| بحاص عم منو 0

 ياسا ليصير أو |و دجاباسيلم ةجراذلا مصملا

 ظ لوو ىسمانلا نم جرح يذلا امهم ترحيل | هيلنماو ٍِ
 ١ ىميكلا وا عملوا جالا ضل جناح للش تيلكتنا م

 معتم زن ناعوت: داوداولاب ثنا قو ذكر ارا ظ
 معا هدداو لدا عرلو رلولاد ة/ىوكزملا لاككرلا هذهرشع
 ل كلكت 3 قلصت

 الخ تاب فا حاسم اوهبارلاو كوالا ْ
 9 مربى ةزمأ نال اذليحا يلع لد ةددلطادر وا
 4 ا لدادراوطاونا/
 30 اذا لص ملعاهشار

 هش تاكنات اوما كالزك نادم يامال

 _ «دلذملا توبباوزه يتاكنأو ىتداولادلس
 1 سالو علاطلا يلا ظنإ د يقذا دلت يهم ةشنئمالايا

 هيلي تاكناوالاو نلد ةيراهج اهلاهشأ تءاكناضع
 وهو ديل مادو يشف يسانلاو دلاطدا ين تاكو دليل دلت

 جياولإ



 . تملاظن او دواول [ةم واسد ىلع لد ث ةلااشالا هذه لم ىشع عبارنا
 _ > > < هله لثم ةدوهكرسلا لش |ةيوكذملا تمبلا زهذ
 مكاني يلعلط ناو ةدولول ايل عوا رسولا ترحب هنن يلع لدي
 دهس كرش لل لوالا يف علام ناو دونك وجت ثايبلاو
 فيم ين نألاهكزمو ىرسائا قو دع يداحلا يواهج)اىامو
 كريو ابإلذا هد تديبلا يي عرفزكلا لاش ترتكنأذ هاون لماما
 نيسياب متنا تدراارا تكرحا خلكم مءامساو هين دشلاب ٠
 مدار ىو ىمل لق ةدالولا .ىاهدلوو ةلماحلا يلع
 مو دل اهياي تيل تعحناذ ها يلا هدلوتو لصرلا بت
 تجرطن او لعادداو اول حطقست اهيان تم ىيلتالا ةرحناو
 ناو كلابم دارا وكي لوو مدلا ةميو ولو املي ةجرفلا تيارلا
 ههاوأش نا لستو دحاو كدي نينا تدلو ة ةعامما تجرح
 مهبعلا -تخناو ملاغو ةيراج ددلو 2 جراكلا ضبنلا هر ناو
 >فدل| رح ناو لعاددلاو ثيديالو دلو دلت ةءعياألا

 تجرذ ناو ماتي دلت ليو ةفررعللا ةرالا نع ىمشان دلت دلت
 لاهشانم اكن او ةيبرزت لاكن | نم تجنن ا ةبراجرلت ةةلقعلا
 ميراجترلو - مما تجر ناو ةيئاوهلا كلزكو يكذ هيف ةيراث

 جملا تجخ ناو ةيراحج لد اذويا فم ايبلا جخ نإو لس
 . . لاو دحاو كلب نم نييزل رطل يواعبمجون ام ةلذارلا
 «لازلاوصنل تحط ناو شحاو بيس دلت اكرءو ”يدرطلا هد
 ٠ ةلدوجا تجذخنإولستو هوب هقشماهدالو يناوقكت

 ونظم د ازه واهم ريك دساوي ثيتاعو اذ ىكيمل ظ
 ت4 ويميل ١و ضع امك اداوم الالات اهنم



 . لاللا جرا بيوتلاب كلؤو هريكو بيننا ةرم دب ىطقت بدأ < ةداللاوطت
 كيمو اهجولاىليإ بد ركحاو شع يرالا لكش يار طر او عرخا يي
 هل دوهلا زرار نمكست يلع يهر ةزملاوطق يف نكس نيسوا
 هرل دو لمرلا بطن | كاؤو كاثزلا هسا ديع يبا خشن لات

 فنتق ةرهاوطت لدتا تدراازاذ هبف هارن اهكدتو عشاي ظ
 ثم قال طمقن دعو هطلن حفتر يوه .لمرلا فرك 1

 لقتن مح يوه جرتع لمرلا ىف نانا كلذ لثم تاجمالا
 قطني جوست ةعش !يلودستن تيس س يقلل اواذل دوجبا
 لقلب اشد نم كساملا تربل! له أم ظنت ةسمح وم
 كيل ف لحق تيبار ناذ فعال | درع يب ىلع ددحلا نم
 ترام ذك هس ملى تلزتردورحاو دولا مامي ةلدوجلا

 شكرت نمرشكا مل دلككت نسماهلا تيبل| ىف ل<وأرشع هس
 ليوست ردك | لوجام لبلولاو طل تلا ليسن | نمل طمس
 عباس تيب دصقتف ةعبس لفيف هوست ىشع ةديسل| نم
 ةنياغ نمرثك( هل ناكاطدرما الامور لحل ياو

 ددع نم لقستف تدبإ |تيحاص جرح ىضىلأ يعدو ا

 ظ 1 11 مصممو تدم ١
 اعذ هي ليارلا عدو يذل | ليشل ا يلادرعلا كاب يح
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 فنك هيل يعتناو لرعلاو كا نال هيلعؤت هذ مدت

 و لذوي ةبادرك<لع هتيب م لك كلؤ لد رثل ِق

 . ر,مادعايللا هتيبنمل:سوهلقن درع ناكناز هطّقن درك

 ةعبراؤةعدرالا 1 ةدسلا برممذ ةجبرا ين هل يلانزلا

 حا يلا ىو انه يلعو ةره| هزو مايإ هدع يمد “تتشعو
 كار | ظننا كازو ةدييبلا ةرحا ماو ةييّولأ رخأ هزم
 يهو ِيانزلا ةريادكجولىهتيبب نملك رد يي لكشلا
 دردلا معينا يزلا تسيبلا كلذ ىلإ كا تركذ ا ىدل دوبل
 ”كانا قب معوممايلا/ يهف هتيبنمّويب عبرا دهتْت هيلا
 دعو رميشالا ىجف هشلانل| ةرخالا قب معو روبس | يمد
 كراهلاو مشا نشاوناو سوه «دنوساّلا ننال هدسس اشم
 مالا توب ميدرالاو هلسأ6 مترشح كانلاو رمش ني

 ف دنس ليوط ةرش باسح اا ذددو نينسل اددحب يفي
 كتيب ىلا لدلرلا كاز لعام انك هساءأ ثنا ولا نييتست
 هيحاصو تيبلاْ طاقسالا ىرو ىلعشع ةدسلا توسبلا
 كلل ل مشلا كلزو ويب 1 ةريذلا بيرن يلع لاش إلا نم
 ةدشا طف  يعهو كمل مكون ةرملا طق تكن لعادساو امابتحا
 سينوأ بياؤلل يهو اهيعيمج# ل فدسط اسوم الاو

 ذو كيرلا فلط نشل لة هاهنا ديتول
 - صلع نم هدد ىف ظس م عرحا يلا هداوتو لمونا فت نأ

 0 ا علان ا
 اكناو هنع كش يذلا هيدر ةم عكر ةرم هلوطقت ظ

 يدر عامتجالا ن وك ريال نانتا دهب امنع نم لمونا



 اعبماوب نال بولا مخاض لا يغيب هشرمجالو لوسلاو لياسلا
 لش ةهمرا لسرلا يف ناك نار هتعلشس دهام ىعرخ المر ينير
 )شف وس اهتم مع سن شع تش ضجدرا يف هدففإلا
 بام عباسلا ف ا2ناد حباسلا تيبلا لحام كالي دمع
 هدراذلا ةّدلا يهو كبس و لز. سيكست بيرت يلع تيبلا
 اهنع لاس ىلا ةجاادوا بياهلإدو ىسنلاب لاسمالا نأ ملاءاذ

 هد | كلذ لهن ميقرظنتن تببلا فيحا- يه يلا ةسراول 000 ا
 "ا 0117 اكل

 ماتت يزل ايالا رم يفع ني هلو َمتسكت مهدرالا يزسم كيرلا رثمايعابر عجاسلا لس يالا ناكناذرشمم متنسسنحلا .
 نم ]4| قلل اميجواس يقتسنا نيإ كل هلتان ا طرشب ةرحل ااه
 سكيس الإ هتيب قبرطلا نزيه يعتني يذلا عتمول | لإ هتيب

 تب ؛ كاركو هتيب نم روسَس يف لهن ردو ىولزللا نكشلا
 ايساخ نايا بسط اقسالا درك هيلا هدأ يعشن ا يذلا ليش
 هتيب نم لدنر5 قكيامرىتد يلعاداعوا ايعابسو ا ايسارسو ا
 . عنكميلا مرتو هباسلا يف لحان كد ام قيد الشم اشيا ناك ناو
 ةرمأ ىو اهيلّدن يذل | توببلا درع يلقن درع جفتفرخا

 . كلذو تيا مشارا مميساما امأيإ ةرخا فدت تدراناذ ٠ ظ
 ةريشلا/اوهليوطو هياطسوو ةرمم ةرطاؤك نا يلع ظ ا
 " ريا انيراولللرلاهيلاوسنا يزل لشا موي دخان كذا ىلع ١

 2 كيلاردرلاويلايىتناينلا رك اوكي اهب ايلعةيباطسإولا . ٠
 ”٠ همم كن دلشم وكذا كشلا بقترت ىلع هتيبنملمضأ ا
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 ”ديداموب نيج الف شع ىف بطلا لوقتم اييساخ لكلا ثكو
 ظ 0 : نيض كوفنو | اموب نهرشعو تس لوممذ نينا تعادلا
 هزم» ع ا تاب وحول حاوي ةيام ل هقئاماواموب

 اا افا
 يفلدلرلاو اج علثم هبحاصرلع هيد لحدتو هعيعم تيب
 .هبارا| اهنيبو هلخانلا ةيتعل| هدو !نركذاحاطي اهدإسلا

 كإددا ىلا عبامىه ىدلا اهتسب نم له لب اهيا ايلين يلا

 ”ةلن تاهيم ال | نم يناثلا ىلا ىوكذمل |اهيتيد,نمو ماي ازتعبس
 الما مهول سماد ف وا عبارلا كيان انا ناو ةعبسا

 . تيبلا ف نافنابرعشا ةثورث امل وكي سدراسلا تاكناو
 وسن اهل علي سما خلا فتاك ناورهش | تس اهيل عدي عباسلا
 ىشباسا| ىو هلماه تساهل الو وسال |تيبلا كو هشا
 يلا يو ئينميراذع يداي |يهو نيّدن ةرساهلل ومي
 ست خلاثل | تيب ىو نيس نائاهي اهي شع يداح يذلا شع
 كازكواهملو ديرب وا متسع نس اهبل اهر شك داس وه يذلا
 لامتنا تربتع اال اهتوبنم لاكش الا قام الت رعتش
 مو اهب رد اعلق اهيا كل تلشل ا ةلخارلا ةبسا
 اسلل| قطن ميلع ىهوولز باق تعسو ماهو كلل تحشب
 قرطلا | هلك كلذ لاو يذ تنكن ا ىميطاو قدان نمل
 معاة نانثا هناك ناو كلل تندد اك توه هذ ملسولا|
 ىعبشبو ل زك نيس لكلا نوكيو ةلياطب سمل ةرخا نأب

 طوخ لا امرخادلمر بطعتو عويس | دمج هدواهي ناهجاسل

 ر) نيرا
0 



 - هويو ادا ةالت لكلا بحام رعبا يسترجلا فذ جيشنا ايرنعيلا
 . نشا لاور المر برمبو ةليلوامويرريسي انزل لاو يخازلسر
 داثيملاو عملا ةولس دعب دلير بوبو هبوب يان ردي مزعأح
 ريشمت دجاو يييلىلورد قفتا اذاؤ لدار تاكو جما هناذ
 تالا هد بدعي تار يلىابن ان دامر بطن كاك امك

 هت اكرام يلو مارة ةدصريص كناندلو اتلاف 2
 - تي اَثاولوالا ميدوعلاهض تبارناذ كدولطم يلعلمرلا 0 للا

 7 تدارناو لا وسلا اذه ىلع ةديار رم لمرلا بم يلا دداعتالف ١
 .اوهدارعإب كحا:ةرما مطق ف ترئزامكوتفنارت ىدهلا هين

 مطنتنوم يف باب ملعاهساو مددتأ مو كاتيا هطاكس هدئاولت
 مايا هب ييشن | تيبلاو !لوالا تيب زنع تتسا تويبلا يف هدمأ ظ

 - تيبلا عيجا'هل نماثلا تيبلا مج هل هبال تيبلا مج« هل
 - ها شئراملا تيبلا رد وه « هل شاملا تيبلامعمل 4

 “ هلع سم |ذل| تييلا تيتتمدل شععبإرلا ترسب اهلماك 007 مثمول ع ثناثلا شيبلا كمت !مهلشع اننا تيبلارءوهش ْ 1
 ىغن لو رب ملءاه إو ثينباوشع هل مشسواسلا تيبلا جينس 2
 نيحاصملاو باها لالصا<شفه 0202202020200 1



 لاضدالاو قلفشلاو ناار وممهو لوس ةّركياعلسرلا داتعاامإو ٠
 يي ةلئاسإو تولاوملاو بناطناو بولغملاو بلافلاو لاصقنالاو

 دحيم ]ىو هيلا هيلا جو بولطن نم بدو بلالطنا يباراماتمو .
 لاَ اي بولطملا كلر كت باطلا ىلا بولطملا ناين هيلط دعم
 وادم ىلا ومس بلاطولا اذ هب ولاعص لانا ّيلاطملا ناك4ناو هملاطنا
 لاعتتاب يكد اذ ه3 جو ناذ هذ ايي كا ظما بولطما جدع ناو هسفنب
 تبز ناو ب هبولطم هل لصحي لذ زا كا مدح ناو ةقشهادمب
 تاى طم ىلا ظماو لاكش الا نم لكش يعيزملادكوو طغنا

 بتولطم | مدع ناو ل يمد >وحوم ةبوصمو 9: وللي م63 بجو ظ

 لاوس كي حت ناو دوحو م وكيت دجو ناذ عزاب كانا
 ايوءردعمواد 3 ,وابياننار لماحلاو تيدرلا امك بيااكوع ظ

 في اايزن| هدا دبع ىلا غشنا لات هتتكل ماعاهساو كاؤهبش ا
 ' هصواعور تاز نموا ددعس نم ةزولا ام عت تدراا ذأ
 لأ ظناو عدا ىلإ هدلوتو لمرن| ضمن اكل ذو اج نمو اتابز
 درعلا ن ملكش | كلذ ]طن او ردع عبار تيبب لح يذلا لكشلا

 دحانمليشلا ثلزل نالاذاز هانركذ يذلا فعاضتنا باح يلع
 دفني نايل ءلاطدانم هيشيكف تعةيمرانمل تاو ع ةوئرا

 ناو هليدأ خص هذ ددساا هيلا عنا يذلا ل تان قف
 . نمزك هدرعل لش خطلاهيلع قّمو يذلا تيبلا ف ناك
 كسيأذ رحا تاكناذ طاقسالا هع مز ايفر تع ردرالا
 .ىسقف انه كعو الا كما تيثثا تاكناو هلاطنا
 لكض | تاك ناذ ددعلا هيلا تن ا( ذ ىلإ ظارؤب عبار ىلا
 ايواوه داكن اكناو تدعم نم ةلهدلان اب لاق طران



 ناو هنم يل سورا حور نمل سذداموا حاورمالا تاز نموت ةلههلاو
 ةليلاوايبازت داش ناىناو تاب نمؤكت ةلمعلاب أنام الوش ناك
 تيداو | ئاوه تيب لجو يران داكش ايئناو تاراها نمولل"
 زو يدان لكش تاىلنإو ىدجلا مغل ضم خ6 لئلا يام
 2 ,كلمرإ ناو ىسمسر ىميحر تروم هل لاذ فاش ترد
 "حلا نم تاهو قي ةلجملاو هل دوجب كش يلا ددحا| كلذ
 907 "ات نم ةلصلاو تالا لكتش ىلا درهد| كامرا نو
 بنلمزم ةلعلاج ةلخارلا ةّتحلا كا كامرا ناو نقل |هبلاهدأ
 42ةلملاوىمايبلا ىلا كامرا ناواهيباونيزتي قلاءاسلا
 خملاثرذل| ىلإ لآ ىلامراناو تايببا ىلا ةاعيالا تالا نم
 ةلهلاذ ةزيكرلا ىلا كامرا ناو تاولالا فل ض2 سانجا نم
 لإ كابر) ناو داوسا ىلإ ةطاطا فلا تاتا ا نم قلك
 لما ةىسيكتإل| ىلإ هاامر |ناو حاورالا ثان ئم ةذملاو عفت ا
 ريهثبسلا ىلإ فلاير |ناو سسيسح سيح تدعمو ا داون نم

 كازا ناو جاوا جدصلا يلا ليك تدعم نم ةذّيوعدلملا» ٠
  يلإ كامرا ناو ىعيذر تدعموأ دانج نمةلملاهةلتعلا يلا
 نإ طتس ,اشلإو لارا هب اونيرزتي اهم ةل لاو عاقجالإ
 ىنرر نمزلملاف فاحالا كا دل و) ناواثوقني تومي
 ةديعلاو قياما يلا كام ران او +ب دنيزتيامودانلا

 ملهملا جرانلا ىميهلا كا كامرا ناوتابننا نم كيم
 ناو نابل | ني اهلسا سب دلل | نموا مصيخز تراحم نم
 فلامراناو هميجر نراعم نمّدلعلاز ةىايبلإ لا كامرا
 لبشايو جاورالا تاوز نم َملمعلا»ه لخلللا ضيعلا لا
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 ىلشسلا نع لعل امردو نقلا وزشاونكك اونا داون

 مهوت تدرااذاو ملعاهساو قيبلا ىفامز هلتةاورصاانعلا
 عرطنا هيد وتو يذلا لكشن | يل [ظظد ان الم | ةلمنا مجزتله
 لكدرد ناك ناز ىوكزمللا نيكستلا يلع تيبلابحاص فاو

 معاذ فدووشو هنممظر يذلا ةويسلا كل ىلإ هتيبي رم

 ةرم ددب دجرتر دترلا يلي ايدو اهبرس درت ةدهلا ناب .
 لاو هجرتدل ةليهلا ناب مىاذ طقاوس ىينهلاوتنا تاكانإو
 برو از ةلمه| تورس مويي ايي ملعت تدراازاانعيباو

 درع ىفهلكلهلا ىلارانلا درع حضصاو عضا ينال مرلا ٠

 ايئابر نانا ةدو دسن او هدع ةجوتدم |كاطبا لرش
 ناكنا كاز لمس اي أع واايىاسسرب ا أيس ارسواابيسأهخوا|

 تاو اذ طقن موهو لخاد نعش مدادملاو متعامرلا

 ةدش موش ماطقساذ نيتيرسمف هتسلا ييوشملا

 لشي سراسلا تيبلا ىف ناىلناذ يلاءللاو رايالا نم هلامل ناو
 تبسا[ةلرأ وا هك هلثلا وبكت 2 ةلهنا ناركحات هلدوعأ

 امو ةدستلانم ددحلا ع كروم لؤفتي امم سةف انه ىلعو
 هسفاو مويدل لكت ]ىو اهيل اءلواوماياو لاك تالارياسو هنود

 يلا لايااو رايال اعييحأةمراعت تكتل | ةزدقو همويدعب هتليل
 يذلاو ظاشلانماههمب نمل لوو ةينم اا ةرم أ لالشالا
 تمكنا |لعا نم يجو ديعي رمال دد الهر نيام يرعب
 ياسجو عجزت ململا لدتنا تدراناواهانثاواهلجاو
 . تال دجرت موي يا يف مها دورا دزتو كا تدب امك لسرد |



 2 فازلاماظراوانيعمركشي ميم مقر طا تن أكفاجوز يشع 22
 1 دعما مرت هتك ملء تناوب او رايد ملكش عر ةلمدازو

 ” 2 ملاللا جن نا كلذو برربلا فلز خيا لاو دلما ةلمعدا ذرعا

 | >2 وهىاثاو عيسي ارظناو ةامعلا بحاصل الس لاتوعو
 | نمثل هئاو ل ذارناثلا لكشا ناكتاظماؤهلامو قراسلا
 | لثناتل| نان اواوبحاصل عجرت ةلهلا نإ لعاذاعاط تاكا
 | ١ اهيل وجرتإل ةلسات اب معاذ كذاجولكش نياثلاوا درا

 | ىلعت ةيعويفدحا تاهدناولباهتراساوبوفتتإلو جنت ةلملا رو
 ئشا لاو الماك ازهيشاامو عئانمراو | ةلمعلا مجرب اهيم دلما

 . ةيساك لم ىلع لورا هنن | كلو يسلب طنا دعس |
 لاك عت هلال هيو مساند او ىاتل أو علاطما | فش و رحال
 ' ىلإ اورام عنازولاو ةلهدإ يحاصوه ينل لئاسا و زج
 يا :ج لاوشا ةثدلتلا هنهي شعياثل او نماثلاو ناسا
 دعت درع فرع الا طهددرع حض او قراس أ وهو هنع
 2 الالاو هلدوعملا با تاه نأو كلذ لس نساثناو عباسأ
 هدعورتعبمو راو دطقندرعو تالا عس نلآو لخاد كبش
 | 0 7“ثيعم قمر شع يرحا لخارد| تبعلاو هل دوج طعن
 | ١ "ةماورتع ناثلا, لجأ خرسخ كم لشفف هدوطتساف ٠

 ١ 2 هقلوالازثب مطتساوونافاهمتدز نهزعتماثلأو ٠
 نمو دحاو لباس | جنم ل ضه نان وهيه لحال شمام 20

 . لابو اهزتكا وجرب لمد | نإبلعاذ هلثم لوسط | زج

 قراسأ ٠
5 



 ادوزل كلا زج نمر رحاو لد ليسلا ةززج نملنمد ناو اهشاعب قراسلا
 5 ١ ووسام يمرس

 سرج نم لثقد نأد دا مجرم ال ٌمليعتا ناب ىلعان أدو ل اس أ

 بلذي ل يلدلا جيدزلاو سوح لوسملازج نم ؤش ناو ل بسلاو
 بلاذلا تن هضت متن هزهو مدتلاو دوترلا وف ريثكلا جوزا
 فراسا تلاوتم لهن ةربصق هتك مءاهساو<خلذسأو
 ىهو سراسإ تيب نم كل ذو يلد اطر ديعوب | خشبلا| لاو
 اذ راثل| هيلو بلاشلاو ايبءازت واىكي سراسا| تيب 4 لد نا
 يقلد ناو ثدحم ىلإ ليام وا ردم نم ومي ٌملههل| نأب
 جاورإلا تاون نم توك ام ملمملا اهياوهدلكش سراسا
 توك ةلملا وايام الكش همي لح ناو مورا نمزس رّدامؤ
 ملهملانأيبإرت ناكش هش لح ناو نمايبلا ىلإ ةلياملا تالا نم
 قراسلال ضد يا نماهي لدم متزكد' ىلا اهسأو تاراحنم قل

 كاذو انما طرط ئشلا لاو رخو ةلهغد| زئاو تسببها
 لقب ءاعبارلا كيبل ىأ ظن هت خا ىلا دلونو لسولا جفت
 - هابهعازنالإ لكن هيو لحناو لاكشالا تيجنم هيف لح
 هيد)- نإو ءلؤويش|امو ةنور نموا طسا نم تر |ملهلا

 ماشا رد ويفم نموا برهتااعسربعيو تاشرلا ونس تراك
 دق بتثنم تزخاد5 ةلعلا ناي يئاؤ نمايبلا هو لح او
 سيئاز| هنو لج نأ كا ذو ههبش |اميو سارل| طيح نم بقت
 نمبعن نم شنب سال لفسأ نم تزخارو ةلممل| ناب لاف
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 . ال ليشلا تاب ءارتعنسو قراسلا ةفص فهنا تدرا اذا
 وا غاط دىاذ يما لكش هبو نانا ةفرشل| لكش وه
 ' .ف نان إو ةريثكي اقلاهلوا نيىساهلو سدزمو ار اج
 ياللا نم ٌيِش لمعي هتفص +: ةلخارلا يملا كش عباتيلا
 - بطمح عاييز ونمو 2 عاقجالا لكش نم اننإ ف ناك ناو
 يف ناكناو تىىوصحومرواى ماس اوأ الفاو ا باشضوا
 عباسلا ف ثاكناواًراعدو ا اًحاترتعنسم ”ىمايبلا عباسلا
 راذسوا يد ارموااًرادموا توا تقوا اتسوهو قد طنا لعش
 تورس كول ىم وا امراز مذ ةحراالا جملا ليش م ثاك ناو

 لالد ف از وءلكس عباساؤناف كاوامدقموأ نساذؤشو ا
 عياسلاؤ ناىناو شايق اسوا قوسواابدلعوال هلع عاسو أ
 ىايب هعيسوا مزلاو اما فاس ىمو دخن اين لش
 وا تيكارس ومو ةهلد عا لش عدإسلا فتاكناو قاط
 ,متدنمف نايل لكت هياسلا فتان اوناوجودواادارح

 تاناو اماماوا بارك طيوا هّيووا از ؤمواارهاش

 ٍفاكواافيامواذ اطيب هتهنصف ةمراإلا ةّسعلا عياسلا يف
 ىسيدا لكش عبإسلا يف ناهئاو مو طار 3 طم ددنسلكو

 هل م

 7 . ماي سالكوا ياتبواىراهموا!رازح ّسنصن
 قيدانص رتعتسو خهلقمدا لش عباسا نان إو هريغوا ٠

 | هلال /ث عباس|ىف تا4ناو راجوايكعواانفاوا
 لاهجواراجواد اًقووا امرنا وش ريوتصم 2 جراما

 حباسأ وم لهشتا بي نا هطرشو كاذ هبشا امو يماحوا

 .ثاو



 لعروا مع راتاطلستيلا لا يتلي قراسلاد شاملا ىلا لدالا نو
 لوالاف !هيَتسس نه ناعبإسلا لكشلا | ناب لعاو نايعالا نم

 معاذ

 هتك |هدباو هسفن ءاولت نم ىأي ىفللا ناب

 لكرنا يع اذا لا ميزا يشل هلانهلاو براهيلا ما ثرظسل |
 جحا لتر تيدا عباد ليا لمجا لاا قي ىلع

 اجدلفر لاس | نان ديهسلكش جداستلا | قبوصد ناي كلون

 لكش علاسإ يو رييصر اح لمت ىيراسلا ىف ناك ناو ةهحجرب

 تاو هسفنب هاجاعرعو هيلا لوخرلا ىلع لري انهراد يمل ذار

 ددببو عحربال هذاز جد ىلع لدي ناسيك نراكش ادهش ناك

 يلكير و ثاوكبو عرب ملسسرا ساو والا نم ليفت تا كليو

 - للان زىاضيا تلقماو ملاطلإب ةلقعلا تلصت| ناو جدولا
 نعبولاو عساتل يف جرغلا بارو سداسلا فر ةلذارلا قرصنملا تنرأياو

 ةجراخرلا ل شالا تنرا4ناواديرس جري هناو عباسلا فظايلا

 ا ومب ىف سنتا دلط نإر هيرفاظيالو معزي سن

 دوس ارو زؤردم ف يباب "ندر دباب فوجرتو
 دولا ةرتممو دوعسا ةرتفمإ



 ىشالإ ملك قالا ارو تذنص ال يسرتما مز او عشا لاذ
  لتكورابخالا تواح باكل انه تيىش لمرلا طخ او هو
 باوباول وسو تن هيو تلعخر اخ زلارجلاو د ارسالا
 .:هعصوم فنيكتل م تنير وراجاو نمكاسولياسو
 2 امهيمو هنم يشك علمي ل داهم م يف هك لكو
 تعتعلاو تكذااو بالا نم هتدجو هو هت دءاو هّلط

 سلا اندم كيلإ لمت امىنق فرعاو كادت تك لمع لدجا
 راسالازئكو راءخالاي واح باّضلا انه ىف يذلا ٍيإبرلا
 - زلكو هتيَهله هربا دام لك الا راشالا ىواح هتمسامو
 | ٠ كيايخازرب هندرراحزلا لاو ناب دلارسا ىمظيسالا
 "000 هجرت هيراسلا قب رط فراعو بيبا لكلا هك
 بامر بآرك ارو. فسم نايو زيعالو فذ الو زم مدلب
 ممس هَّقيذ ون نسحو هسا ثاوعب بم لكك

 تالا نم اهيلامو يسرملا رميا ص|وح ىفتفص

 لزن و ريلح هسا وتلا اوت اا ةيمرشلا ةيالاهزه
 فرعا اه مسد اهلمتو دا دزج اكلم فلا توعبرا اوم
 مسلواطعا ديساانا هناي اوااواو نم هنادو د واعردت

 اقوددرم طيش *:قيرل ةليل لوا واذ نم كازكو ىترللاةيا ٠
 دروب أ وأو نمد ل وصعرنبو ولكن يسحو فرحت دعنو هيام

 فضصؤو كوثزملا ددعن| رمي ناه/وا هاد نمو ةعاؤشا »مد ظ

 اه كره نم وانيق ةسا 2و للا يوتسأو وش »و ىلى ليللا

 © ١يه
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 قلك رذاكيلا ةيحدل تناكوءاجميلوو قررنا بلطلةرس اج

 هادك اشد مادام عرم ا« يضيكلا يا يرفو |رما همهز نمو

 هي الا زه ضاوح نير ياهل قو ءايز دو مايد ا هسا
 هرم نم تذضوراجوا هولا يلع ل وجدلا توراازا ةعبشا
 مدل لسير ةام « هوجولا تهاش هيلع لخار تناو لكن

  دلتور امبالا دل قزتو بوفد هينلدتر >لقلا هنسهتسام

 دداراد سالم رانئعأبيزيرعاب رابسربكتملكدل عميد راكفرلا هل
 درسا ويم هب كلما ثنا امميتنأ رامي ينظعح ايكداادحااي
 توجو أراسبا هب فطتخاو طا كيسا ق باور نم 2قمقدب
 كثدعم ئببس يدلوو كدت دلكو كتباذكنماعرد ىنبسلو

 ءادرب درو كدمز ىو )ع حاتب يجوتو كاياهو كتماكو
 ةقيلرب يدرمأو تامل يلا تاذبلا بكم ىنبك او كتنياعو كنم
 . مهنمؤسئرار] نميىئعاجب عفداةيمولا كيسا قباقر نم
 . لكةمراوب كمنذت ةيالو فتنراو تاددجولا نم كهلذ
 ايك كلذ حرج يل دسرعمللا ماقاي دها!برحاواي هساانرابج
 اكمهنول5 4ك نيلو ملس] هيلع نارك نبا يسول هنأ تبدي
 تنؤابزل توفطم الوهن اذ م ولسن| هبلك دوارل د دعب اكنمل
 . < ولملا لوم اي دات فش اهيبلدت كاتننمق قر عسسم !وب
 ايلا نيزك لوعن تسناو «٠«بضع تواوط وبيلا مدلعأي
 هسا وسر ري عترحو ىقت دوم تبل ىّتس أو هدلاذلا هلادلب
 ثاحانلوو تعديا نمطغو هنربكاهتاراىلو كري ع داوم
 هدلب زل | ةوق الو لودالو ميك كلم الا اره نال شي ازهام هنن



 ىن اوهالا هلا زن هددا "عم هلوو اييماوُح نمو ماظملا ىلدلا ٠
 دادسولا نماملو فعالا ههيازيسا اهو يشل ةيدلا هذه مدا
 موي نم لوالأ لخط تلارسب اهيعسو نم اهم لوح نم هو عرج ©
 رارساو اهراس بياجي نم يأر ردو كويس سالت هدا
 لوْولاو املا نث_طاصو الا نم فام والا هت زهتأم هجوما
 يرالأو للا ىلع كونيللا عيب س ىيدو سانلا يع ةبييفئاوزحااو
 ازهر هو رهو تفس هزحو جدولا بلاطو ارزيرلاو ىامالو

 نشكيلع تبيكأزا اهيماوحنمو
 دنعوهو حان اوم دلت تيد |

 هقاسراعو ماطسو دنعو مسارإ

 لوعئربو بذوبرل تين اكاد نا
 لع اهيال لاؤساتّقو تاهللأهب

 توقطلال مفارعل ٌوووب وب هوراهسالا هزهاوعم
 00 كود همام رف فلير كول يس هدا للمال 1

 ظ <«أيكايلع تزوتسا همنا نمكلروي كالو ليلر هسادكيهيف ٠
 دي لصرا هال |عهم دلو نمحرلا تاومم الإ توشخو ىاظعلاهداإب

 ٠ ةبيف من ذويالو يوطسال مويالو ثوهتشيامسبو مهين, '
 | 2 هيؤحوسح معكم لعاريسارعو باه ؤكيش



 هنزابإلا ضر ديالا هب هسا دتع ام ءايكااسل ترتو تومبر ظ

 نام مولا جرب اهنا دع أه و ةدالولا نعّرلوملا هب هسبا دّقعأع و

 نا قلئلا نسلأ باس ترذعو ميمر) أكمتلوجالا هيلع تن | يلم
 ريخبالا هقح يف ءاكت ال أدم باكل ماحن ع يدحتازبو مدادالوا
 ىهلظيؤب ارك نيذلا هدا مو توفطسبالمرمج مك مص تويتعهبو
 نيرازب عأد يف هسا ناكو لاتدلا| نسعي | هسا ىنك وار اول انما

 كسلا صح يسم يلا ئئذ تاعي | يدا ووح نم كلل نانا اهيبش اح
 ةام ديوس ياو ةرمّرحاذلا هذوالا ين أروتذ حيتحكر يلتف
 كلسمأو باد |فافكو كايص ياعم تفس اذاذ كلزكم ني انناو
 ليل اي ة]معبس ماؤع أي لو ةلم عبس بلق جن كي ديب هيانجا
 لوي ةامم عبس تاجاعلا ىماق ايلقو جام عبس موراي زكا
 نيعىدفيوانك كلاوس نمعكد ينعا ىراىمنر ءامسرلا هزه

 يلا وفرار لوس خخلدو نطأبو قلخ هاف /باوعري ظحرك
 الكابو مورساوايو لاب دعجولا ف فريش او يصيتلم | يمرس

 ملكني ثِح تاياربلا ىلإ تاددجولاو تاياهيلا ىفاليزنتلا
 نيشارجاولا ةؤئدو نيفد] طعن ينتو مان الا مكرحنكستو مرقكلا
 يرو كرابع صرخ يف عمزرس يزلأرسلا نم ياعرب يهل
 نلأ نمرسن الكور هب زخم ىاو روش ىونب كازيف
 ماا يم نمععلئكاو ماخمزكل ايلودإ ةجرد ىجبهو ىضالاو
 نأكل انا ىهدلا ديرع| ينعلا تنا كنا دينا كتف تبقي
 ظن و وجاد يصوت ناو كذو يسكر كما ستر ىننفت
 يمحو معد مج شل و مستو فذ ءانع نيرا كبالتتو
 تالا نيه سابو ددرتو بلت أم كي طن ام هدئاف هيرت أم

0 
 رب ١ 7

0 



 ةليأم كدصوو تريوالانم ثوجوو يوازاهتي ةدجزنلا ايتضلوتو
 انام !وحنمو قفولاو ةبعزلا تارانسالا هزه لماتن نأ
 كاز . بود جيلوجياراس نم هاجر عوا ةجاعرحارنع كل نأك
 طف' ءرموطذتقو ناك اذاذ كلزك م وص نادهزلا نع ميلا
 ىلجولملا نم كغ وؤديبو بذل است ومول +ب ايل ع
 2 | با او يسمل| ةياتواقبكست
 . كوعبو كاز ]ميو سلب هضواشولا بسب عحشزكلارت
 كوعنو ىولزملا دوىداربت ىح كلزكلزتالو < بلو كد هللا
 يفلت نا كسا دو دوأب ىيادأب ىياب أي يح أي كلمس | ىف ىهبلا
 . عيجلأو ةدوللا هيلد يله ضمقتن او ١١< يلق فديو دولا
 قدي مما امو يندلا بالو يدي ىولم اي يد ك ساو ملا
 بني يملا ةيا مارداي ولك ةفيشا ةيالا هدهتزسأ
 ىنببام ةدوملاو ع امنياجورولرحو < ككل بلت
 تقفناول هداصرْس اونم| نيزلاوهس | بجو سك هنسب و
 معينسب ئل |هدل| كلو معمول و نمن تذل | راح فمرالا أم
 دعاه يكبتكت و ينيك ءوروتلو يمد كير تقلا
 ةقرإم» ناؤكزيد كل سجمباكلا 0-2 هناي ايامىقن
 تايا دل اهّنكو ححلا نمجولا هسارمسل بعكتامانعدو
 دوا وش ا يطسلش د لوس شوط اي سوط مكزو
 موجب وغض بيراش شوا مم ىشقاشلو شوابها ا وبلس

 دوبحاأ كلذ نم دوعسآ ىفقوو و ما نادم تزخا
 ىكرح تور اهذهيوءامسالا زه حاط ايدج ومارمجلاو

 مناعور
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 اىسانموكيل ع هتولرام قنج ا «يسبو بهي ينيب. ةددهار تيا ةئياحور ٠
 ظ ىمساب الا يمني قيال ىح هيلو عما الندا نا ماظمدا كرة

 نينمالازم كنا ختاما يسدلكو يلو ترن ععسالر كرينا
 < ا ددولا دز بحرد بحد بح »ديم حئايلع تيزلاو
 ولئن اد ددوو بيجو برجحاو بلح فلولا ركسل اه بولبك
 ةياؤسا اشالاو ةلملجلا ا مسدلاو ةقرعملا نو ةبصلاعاتو ةبعلا
 محندخو هسا ل داجلجدينعر ابجلك لز هويهايع اد وسيف
 اك,دؤا الو يراو همس ||مكعم ينناذ انقرل هسا الر يكتبزك
 هدااشاحانلّدو نهيريا نطو هنربكا هنيار الو ىشختالو
 ماعسالاه زه ماخاب ولكو معكم الا اذه | رت اذهام

 قاوحنب رو مجماأم هسا وصعب 2 تدلد ةجاحوا ىجاح ءايوقب

 يمر ينجح رازقو نم هب كتماأم ب لهما ثز ميام
 تلاواهووااىوطارّي |فمرالاو تسلا لاق يذلا قيما زكو انك
 ثلا مي مث زف نب ان دام يلإ << عطب كل نكن يعيب انّي|
 مويلأ انو بداس أي لكون هجياوح :امد نم ىذا متل انجلو
 يتدوح ٠ ؟سدعاسم ىكلك اوبوكو كناوعاو ةءاسلاهذهو
 . قو ماشالاوراظسا ماكنا تايالا هذهوي < ند هتجاح
 ماهتيال <! ةجاجوتقاو 6 اب عط او عمسا حزما كللط| هسا
 نزوبالو خةطسال موب أن دد تمهبر جالا <<قحيئدحا
 بلايام عيمجدل طفاو< < يا< ١ أي ىنتع!تربر/ذوم مهل
 < -وعل < جهطمل قصو درج اد يوما هسا قجح ددرب امو
 عوبلي كنا ىفح يد «-فهلدلجو اهبو دتيصعمأب

 كامو دذالاد ابجالو قريحاالادبع كامعام شل تايح

 ل اسللا تاده هيي هل ويس ل ل بح سل ل لل
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 3 يس يس سيسي ا - لا



 ا ل

0 - - 3 0 

 م .

 علي 1 0

 د 1 5 م 0 1 نر ل

 - بج... ويسفلا بع دا تتم رد دل سيو كسك بل هبي وطب 5

 هيد : 5 ادد دم

 د لوا ةارهد هو هر هيبهب د ناواوه اها قر دش ديه ظ

 3 يسلك تاووهوه نبا اشنازساو غذابا كليا
 ظ يعبر اىسالا ندنل مانع كنك الم رت نا معا كلسا
 5 نلؤل ةرع اسك أ نم هب مم اامياولتترولكوتب امال وزع

 ملاذالهرد عوط هبول وحيد مثدلو نب ١ نو ىلع مد هلو نبا

 هسا أب ,«رعاسلاءادولا لجأ ايد اييح ومالا نوما '
  دوعبو زت م نيالا وضم أقف ولان ههانعيابّسكتو مييلعر

 دندوعو اي نإدع)ليلو ررلككسمو يكرمواج ىو يزن
 بونملارىب دغاكلا ولم اوديازإلا وق تاج عبد عت ربو
 هن كد ا ةدوط لوعتر ربرت نمريهسا ىلع

 هام لش سارولىرعتي و دءاقلا زف يبو اه.
 0 هكرمولأا/نزالا تك حذو سودت
 22- مساهل ناكتاازه ربويزرم يلعن يبو هيدي هتماع تت

 ظ كاز وسخ قطو سك مد, ةعاجأ ناك ناو صخ
 للا 0 0

 ظ هنت 01 ظ
 : ديم ع دلل اول كني أمت | تسب ةفلالاو

 نأ يرش كشدز ترراارا 0006 3

 2 لا و

/ 

 نيجبرأو 0

 0141م ديفصن هيفي حتر هبا حاذت نب هح

 ضو
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 يلة اقف تناو هرم ىيعبرا قد قخيوخبلا نمي سيو
 راقلاب ةفيرشلا ةيالاهزور مدني ولكوت دوعَت نام ىسنخخ تي اولكر
هّيكرسب و يلع ةيوسلا هزه, قب < ١؟عبو 3ك نيب أ !1

 ىئدرلا

اطانسنا تلاد اهبركوا اهوطاينا ضردلاو تايسلللا3 نم فتجسو
 نيري

 كلت نم هيمو يف هركذ يالا ميرمأ ربا عسراذ كيتبإت نم قرط ناذ
 كِلذسا يلا مهلا لوقت مفيش ةيالا قفولا عم بّدكو تارولا
 مالو قاف هلعلا خت الو نويعلا هلرئال نما موج اي يحاي ةسااب

 ممل قلأر فاكلا نيب عرمان ماي ثوتعازلا متعنت ذو بوه اولإ
 ةدوملاو جيلا قلت نا كليس ا تكف نكمل قي نا انش دارا اذ
 ثيذلاو هسا بكم فيجي ةفين|ةيرل | مزود قع < نيبو <14 نسب
 مهول نسب تذل ماعيج ضرزلا قام تقفن اول هاجد ونم |

 تّهلاو ريدا بعل رنا ميز. مع هنا ختم هدا نكن
 . ةعبارلا واىسسلا ينم أب دعنا ىايكيلع عنصسلو ىذم يحك كيلع
 ىانأأ الو علا بوز انلا لذ راذ نمرنسرو جانارم هفضن كلم
 نيب ضلومإب يضتا/ارسق دلا ناسفب يرادي كاملا دهان | نقاطي
 لكي ىلع كز| «؟«انينو ١١< راي هولك تيبئلارانلاوعلثلا

 جرد ايم اون نمو. ترش قذرلا فص هزهو سرت
 تورأاذ اذ ماك ا نك هاجلاو لويقلاو .مث___كءارسح

 ست اقفولا ادهرمسراو كلذ يف مس
 لزغور كا هسا اك وكز يالا ملل | 2-0“
 كم يوناو مانع تنم ظ ه5
 0100 5 عم |(« 4

 ,يرنام يملا ةياقفرلا لوح 2 ا ل يل 3

 3:0ل7 شكو ةنباكادنع منعت و ما ا

 - تيس 0 ع و سو جريس :

 كا ع يح ب حا ا 5 0-0 ا

 اح 5 ١

 ١

5 

1 
1 
 ا



 0 ليلا لبر 1 ر

 ذأ

55551 
0 5 0 

 ةوعد بحصأنو تثدالأو 5” ٠

 بلدك نام ل
 تال ل اند <1«ثبا عتيج اذ ينضم رلمحت وك<اك.اجاءاع

 الا امو تاومسا ينام هل ««ةيكأاع يردي هليل لول كنز

 يفدلو هليل ف اتريال يح + < ىلع ثرالاو تاوىسل| قمت كرك

 منن ةئارل| بح |ةرشل هناسل ىلع نلذدرمم «1؟لايطدنا هاب

 ”ةعيررلا مهرضلا:ةيرلإ:ةذنج فش اكلزك نارابدلا هرنع عفش يذلا اذ م
 مالك ةئافشبلب 0 9 زو تالق نبأ 1
 هديب <( ناماحد <66 كلذ ا ديا نيبام ّقحك

 0 1 ااا
 ا كيج ظازك راشأج داريا نم تب طعم لو هتجصو هلة

 1 يا ء ولف هل وملف ةيحم بك
 ّْ . تلوح سيرويسوا ولاوافسمأو ةنجحلا نيدب << ف يام اذا 1و 3

 ظ 1 كلر هإبسأ ميك د سو اي < هج حبل عس نزل قمرالاو ظ

 -  كظفاسم عفا سي قيح هيلع هت هتنلجو ١ ةأيك يبو تعسو

 يالينو



 وهو ”هدؤيدلو ةرداعم لو 5 دوا مربع م ديرزتاس لوب و ظ ظ

 <«بلق 4 << ةب نكت نا هسا اي كرس ا نإ |يجللاىيعلاينعنإ
 مامن ا. وا4دبو ةفيلا يالا هزه قجماةليمسالو يظن 0

 هحراوج جوبيلو هبلدوفطماو الف نبا نري ة فشلا ةدالإ زوو
 رشايماانيذلاو هدا وتروي مكرملا ةيالا نم قوص << ةبجع
 هدلنكذو ولو نيب تنل |ماهيمجن مران يام توف اولهدلابح
 هزه قحب .<٠ ايرم ةبحشايلع حّوناو ييكدزيزع هنا مهتبسلا
 ْ يعشي نا دارأ نم هنا فيش أهي الأ هذه ىماوج نمو ةيبحا هي الأ

 ١مم متل يلهو جام هب يدرملا ةيااّقيلو رحال كرو هّتِحاح

 هتونو هعيتلا يسرنا ةيا قجن ىجاج وا ميلا لقدو هنركد

 ظ دب يفعتيالهيلعمالهلاو هحرتر ترمتخاردو مفيشلا يميني
 ظ ل اهرس |مظعواع دوهو هبر يسندف هبوكر بؤ مذرعيال نم
 ظ ظ ,تاد تتيال ماوزلار ءاةيِلاَب درهش: ىهالارلا ال هسا كوست ناشلا

 ظ ظ مكىساالو هتاذص حم وكن اذص هدو هتاز هم مهيشقتو تيذولهل ا
 ٠ قضي لاجالورد اوارس الو هلامف اوم ممل امو زلو هياوسا عم

 ا هلايك يف ارباع رياوهو هلاكدلا لأمكانو هل دلج الا لدلح الو هلاخالا

 ْ فيون اذ قيد او مكلم جاددج ه:رتيلع مررلا دوف يبل
 م5 يذلامونّضلاو ينغبال يزلأ ىحا رل اركو هل احو هتيلفع

 ظ . قسو شوملا توداقني قدلئ ا زكو هتداءاو هت/رتب شرك
 ا مهن وع نرلخاوم هنتي ربارع متيرصرس يفرحاركلم يف رحاو هلل

 ظ قلاع اهنا ومايبو صرخ رهيقح ىلإ نجرب هلك عن أي داو 8 <لايامراد -و ممزورود ىلإت أوو

 توهراما|ماو هينا عجار دلك مدناو تيهاو يس عاو تازيرناو



 الكاب رهرا.هراو مضنول3 ونام ةدرحم وهاني مهاد ”وتتحاو
 ميلف هب نا اير ردح راب يف ره ارو تاعوسسم ةدرهم قرح يلع
 رسوم ةرلررا نع رججلاب اوتار هداذ هترئرت طلة راج عج ادم وسائط
 ويتيح كنوع لددوهالا هلأ ناونتحب 1 توكامرا ظوزرعو

 هاوس انلا قاودها شلت رقه رن واو مهراسب أ/ننو مدولو ايحأذ
 تامولىل ا كردا نعم 2 دو تهز نال هلأ هلاوتذ هآياالا سر الو -

 شيال دم هدس يذلا يسد الكف نك هل لوقي نا اش داراازاعمااما

 مابلاو اهالاورمفنلاو لولاهلا نع رمرتت تادوجومما عيرج هجرت هيلاو
 عصر وأني نا لبق هر( لك ىسيل لاسفنالاو لا.قبالاو هباهيلاو
 ين هسفنب دذنمر حارسإو ديالاو كزالا فوهر ه«ن مهران او قياللل
 تيجو مرالا ىيامو تارعس | ام هل موهتيلاو يول نع جوملا
 تمسمارإلا هل هنا تادراع تاع .يصناو تارهاش ول تاناطإ
 مم ميكن ع ميهدتإل نكاو هرج جالا اك لنملم ناو تبايحل أو

 اي يمد ا مايك يكمرلاو هناابازا قداسصلكر
 جربا سبام لدي هيدي نيبإم ليز عدم اذنو هيل ممتزص ند لكر
 00 كرام ءاسالا اند معد كيب فلم او
 ايلاف بحال )و اهيلويدلا مريد نمدمقس امورحت اوربا ياس جدي
 هرم هون يطمحي الو نيم باك يف الاومب ايالو بطرالو نمرالا
 | دجلة رهلب طيح شارو نم هماو الع تلكم طاحاءاشااجي الا
 | 2 تدفانرربام هيلالكف هتزح قلم ىلع هترق تداح شح لإ
 تذرتدو احا ]مايه تهاتو غاورالا تبهذ اهل و. ةئحر ىثيلك
 فوض ا تسل ايبادورلا بل اوت يي تاكشنو اهراذيرا تاعونضم يف
 ةلدلولاول ءركيلا ويملطل خرباربلا_هيّسسم ني بيكرزتلا| يلأوّت وصلا

 علو ظ



 دييانلارسوه ىمالا نما أهيل ابو ة/لقل رجا اهرهاف ىلعنا بيلو
 عسوا ضررلاو تاروسا ميكغتك هب ضرقملاو كيلا يراج الوش
 دق كب الا جوضالو لوحال انراحلا ىفدب ثمتياميهواملع كّسسوتو انل

 تاودنم ئإمر بيختالم كيدي نيكو كيا تان تعض 0
 ىرناب ةاجورل كلورالا تايح ةيوبني كلك | ملؤعا بون مسرع |عساولا
 ىلا زهادايلا اع ا يزلا دام رؤس
 مسعتس او ذراوياو ماركس اذص ةيدوا يوه اذ دراهزببا تيم اولا
 يهل ىو |رهلفذخ هدّوبالو ضصرالاو تاوىسا مهند نم! اودانذ
 ملدا هفوراي عصراب ىركاب ملقعاب لعاب ملء ار هسا أر كاس امافسلا
 بايع اقلام هل عونالو ةن/هزخ يذل نتن يك أوهالا هلا هاه ئماي
 هز هوب مهما كاس مافيا ددأ وهو | ملظذمو رؤيالو ضدالا يفامو
 ٠ دهيواذ اررا موتو ان ول ىوتتنا ىرأل|ءارلاو ةعيفسا ةيررإ
 قالو ائابو ب مرالوشامأ و فيعلاتاس أبو ولكل اضم ايان لا
 - قانا اودع رانتعاو ىلثاسه نم نايم تهاعرت حورغلا مالعأبو

 ين يلع علك أو يىههادت هسا تراو قط نمولمنتَو قلز نم
 "نيد عسل يقياكو ىكيص اببزحاو ٍقِيِقمكلامو يتبوط لاعلاو
 بكو ثرتعلّشمو هكر بع حاو يرجو يف ينومو قد
 كحاب ينتيعس ةلعام تبكتراو نيا امعتقم تاكد اذايوكد
 كامارو نيبلاطلا ةياعابو نيسكالا موكا |يذ يفترتس هلرتتسو فتيمج

 تييفث زاؤر يب ادريؤسلإ/ومأ ريرمو ريرهل ضد اامرعت نيدلأجوي .

 محراأي يرن ناو ىيضن ييئنشتن كاس ا كل نزغضقج اح
 جيييعلا ءامسدلاو معلا ةيالا زه قجرهدلا كلكسا نينحارا

 هو كز/ياطعت ناو روك ل| يلو روصا دسك كاتم نا



 506 الإ قولا ارضو نيلادداب ناي هسا اي مسار مسار كن متيِلط امن
 2)ّيسلا هلي بتكيو ىكذلا ناببلاب يدب هتسكأزاو مرا عطاق

 7 ا

 7 رع] ربات رسأا
 زلّورا وحولا مضرب | هس مس عبو لك نم ةوقر يهو هند اذ
 نحو ا سدا نم باب جنن ا كوشي اماما وثيزؤر دلو اجلك نم
 همر امو ضيبا رهن قلنا انديب ىرذ ىلعسكار ضربا كلم هزم
  يتغاراي لاذ ثدنا ثلز تيلق -هلقلا|هيس عرفت ادفيب ةبار يلا نم جز هموخلد لا هيملبو ادهني ان قاهاوشد انعيب ةلكوس
 ياسيد ةنيضاقلملا اكتم مرعاقنما بحاموكتو هسا هتدعو ودا ىونبو مثى هيلع هما ىلصريمي مقشت لادداهنم ئاورام
 يجو ماعلا مكمل رسالاب يلع حوش لم ينالو قم كلم
 فسرولا يلو يشأ لاو معلا يلذلا هندايالا ةوقداو لوحالو اثوهط
 كار ىف هل لصحو الا "مث هسا قلح نمرح !اهب ٌييقرام ماعلا هدناوف

 مهينا

 5-5 ا 7 ؛نهدلا اه م



 1 هم هسناو تايرجلا نم نا ]يره يزال هنع عفّرإو ةحار دوبل ثاتذؤلا 11 فن
 يلا عريسلا انه بتخاز ةيزلا زو تام مس هلم ال يذلا لفطلل ةردادهيافكلا

 1 نايس السويد نيله هس حام ل

 اذهرعو بيرج هئاذ , سرحت ”نرجصوهوأد الشاهي ماكو انينيوا اهل ليلا ناجح
 1 يا اردد وهو لوسزو بنكي طيح سنا هيزتمب يزيارلولا ةرداي طرحرا (ةرا غااللل 1 3
 ا ويا مةةاالل 2 تيك دوؤكونتو تميت يرعلاذح نيزاععرا جرا شتا
 ٠ 7777 م ني نه بنك لرسو دادزاونيثل يال منعك وساو

 0 9 _ةاوزلا نعوسعل اعلا باب م كس كربلا
 78 روت ئما١ مب ديور يلا ةفوانم اهبرتع

 ا 0 بتكو سخن عولط لبوممججلا كم .

 0 ءىذ لايق هاو لجأت اولاعدر 0

 ل شؤمعسما ارهيف انما يود نبل اوسالايب ر تشاو

 0 "نبال لسا يأ نهوه رطل نمرجدر انت لا

 ود اع لك لع عسانا 0 نهرعد اتا ءج



 ” نا يده لكل ظط شن د تاةلزاتلا
 00 برك ين د ماعطلا 4 هراير شريو

 راو قالا درل ي اء صا ما جاوا رع اوكا م١ ظ

 11111111 بتك نايل سلس
 يق اراوسا قو عذر طي هري الأ ابو للا وطميرتو ينال ٌئنالا أو
 دنا بات |يذنثلا تراد كو هيلا طبخ قط طيزتو ةررل بلم.

 ققنواانه_دهد هذ نافيزلا نإكم فا جم 6 .

 هزئسالا لولح ىلا باب 0 0 تدل
 كيركرساو قئناشو» قب كم, يراقلرعحر يلكنأ ,

 دلإةرعيطد 213 كيج نود ةوتشوبد لد ا مل 5م
 رانية يد 237 ا 2
 قحزي رقيد ميش أبدا 11 1 ا 00 3
 مكياجرلا ماوس يدوب 4 0 -

 امنإةواطالا مما 1
 ل اي| ىلع نزح لاو عهالسب ا إو يدل مدا ايخفنف اهنا
 يحتل سجال جوف الو لوحانو ميلك عيكدسأو ضهعب نم اهزيعب منرءذ

 يان قالا لاغشرلاهزهر بت نيصخيبب ادت تدر ذا ني أذ

 ظ امتجا عطوم لذ دو ةبليركل رارب مست توحامدو نازعذو كسك
 1 ءعيابو اليخلأ زووهو ب ب هناو

 ١" رانا ؛راكولا هزعيتكتج »ونشأ ل باب

 0 مخه زل ىؤوامنا تخطت زرق

 مان | وهو همجو هب تاثير كاثلاةيسنلاو



 انيكياي (ييشخاياشيتيلاداياشدفلاب اشنن كرفاي ديبي الياي
 هذا ةزببا يي قلعتو ميرو يف بكت جرملا يل مان بج هيفع
 ثاكرشاوك بتكامانهو اهلا نار | درايف اهفدبو تافقثومرا
 ام اايهاص شانرج شارح شمت لسوف شاج شجر دجردج

 يل شن ولا مههاعط نم دهس قييع لك نعوم ا ناوسم لك نم
 ترا لا تربزلا بج باب مقدم عيوكذم اواىسالا بتئتواها
 . اقرا هيددوتو هقررو قبتكت تنبل | ةدئكلدو هلمر دا جاوز لاو
 < لانطع بتكت اماذهو هب قلدي تور ايباواهسار ىف تنبناو
 ايش لاوّقك اطلهاط اممم لالونك ناسوعاذمس «لاييض
 دوره د مج يمه تاه كن اهوهاشنخ الش
 نكسر لاهي الس لابي لاهوب لاه تاه ره امم هله

 هاي فيرا ثووُس فوملط ورك يس شيكمض شيعتس
 كاس ّياههلاراوسالاهذه تيربو كانو, نيعتسن مهما: ازعاج
 بتكا جاع واهل باب مندلف تبا الو ىلا قريرلا بلحت نا
 بف راع ؛اهدزلاورم هارى :باتكلأ ككتو يراجوام ىف هيقدنو
 يددؤ دسك كالو تلاس كيلا مههلا اقل دلارزع لوقتو سيلا

 هسانزاي هتجاح تينضقالا تعمد ضع ايف ثيم امل براد اهيا
 هذان الوم ىلامدراا نمجرلا سا مسني دنو يتكرم انهواتن"

 ديرب لامخلا ديدم | يريم امامنا كونوا كامرا لاو لرلجلا
 اسوأ رهط ىو نينرم الاو تاروس| بر سيك امد| بز: لوم

 نيهان نيريطلا لا كودك يسايلا ىلع مسيرتنا
 اوخلول بأ و دل و ددي 2 نيايابراص كتان دايعوان الوم

 ليييادل ساب قلتم ابن كف درت ناو يجامع كتجرحا



 ناو نيببطسا هل| ىلعو ردح كيل قدنا زلعالا ٌلدبحد رولبو يظحال
 نا كاكسا ديويربع بينواي كراع نمار يو اح مدل لوب
 © رييلع يلهو كيلا يجاس اال يدبر انو قج احىضتن
 يا 'عيمارنا مرا تااوزعلا سمير الك ينعش زرع
 . مايالاّرقص هزه. كا شالا مسا نم هاو هسا يل نجوي

 سيخ اودردلا . رش ةزثلا ئينتالا دح الا دارك الا نم اهيلأسو 7

 فرم زارحبا عوير مايالا تور © "عن 000 سار ار لا ناس م زهد تهل دبع
 "ولسا جوي ىصسإ ني الا عويرؤم أردالا موي دوس تبسا موي
 ةيوجن هربا رذص| لف ورطنحا يدا موي جووط اهدرالا مويرمجا
 ف دحام دجي ل هاذ تئش نم باب ىلع قلوتو ءاحالا هطلت
 بيتكم ازهرو ريكو هيلع علدو !|/نجص 4 ناو ٌتيبلا كاد

 سو اب ىلسا ىسارو ماو ىمص ساسوب يئبو درمسلل سم |:
 ظ أداره و رايضا ]مد رولا نعاس نمرؤص ج نسا سوسرا
 ب ! ٠ فا يبا 1
 يصرون كللاس يذلا موبلأ# اودمسا راد ما نع لاس كلانا
 يف ونمو لاما يلع عام دل تحترم اناهورييبلا لجبا
 هند اراشن كلذ كل نيس لباس |ريسأو موس باضوم ان رقيق
 مهيساو هسا اننج دحرلا موي ف نح همس اى انانا كلذ لابثتت
 نيئاتنو ع ىرلولأ نمانّيلاو بيلغنعلا لو نيتي نيت اغلب
 كلاس ناو لارا كوالا تان أ كريز ىلع يبتف مدقي هناانلتن
 لوبا نيؤلاوانرذاكمىيباو دعت > اذرررما هبيعيللام نعلياس
 تورإنأو راع اهنإ وريشم نينناقب ناو هبيعيالا قم ناد <
 لش نه رداواىعب نادال ةلوعا نم جلاد ميس نبا نم ملون

 لبو نينا ب يب ناو ءاسنا :لق توهم <ئب ناو تاطلس

 مياّرك



 يدا ثارسلبو مولان ؟ئقب ناو ىفسلبق نمراذ ؟قباو هماتك
 دلولا ف فاتبابلا مقرسيوا ني دلتق نمد ناو اخت لق نم
 نم يبل امركذام ىلع حان الما هلرإ و دإو نعلباس كلاس ناو

 «يكب ناوين اهلرلوي أب نإو عالشرإو يوي ا قب ناز ؟ةلهجبا
 مثضو ءاقرسالا تلاها بابلا لع همام ريعل تو طفش اهناؤ
 يب نان لل تمقملاو الماس: فرص ال | ىعلئاس كلاس ناو
 هق داس هب اهيا ©قابناو مبكي هناؤ؟ىفب ناورشعس هناؤا

 كااسازاع الا عارنارابلا لءاهساة رش ؤام هنانكتج ناو ٠
 ميسعي ال هناا قباذ ««زلجب|نمقلاهالما هم الي قبانكلّياس

 رلى هذ قبالاوه نياهعت تدر اذاو +هفظمهئاذ<يقب ناو
 تعقب ناو قتل النو نع بالذ يوع ةلهلا نم يلعّيشلاو ع
 ايلاولعا رماورجرج :نعدناو حس لت نيه تم ناو ماتا لنف
 نمجلا دلما هيوزتي ماما نعاس كلاس ناز جوزتلا ف سم اذا
 تاواعبوزتي يب ناو ذا هييوزت فسيلف قدناو ةلمبا
 رفشعأ ةامرزا ف نس داس راب | كمن هساواشنا اص دم ماو قب
 ملررت كلذ ملي | نييتلاو داما يه يوو ةامأ نعلثاس كلاس ناذ
 أهياؤ قب ناورقبؤع اهياذ ؟كيناو ءاسيا تاهيل ىقب ناؤ
 نم لاس كلاسإام يملا مياسلا ايل |هعا هاو لاصرلا ب3“
 ناوي هناذ !يبناز «بديجا نم يلا ززمادنم مي تيك نعيم
 . هماثللارب| ممارس او كوطر مع م ناو *؟د ناو كرمي هنا كيش

 |يقبانك؟لمبا نمّجلان دلما أ سله لئاس كلاس ناؤ ذساا
 يفرّواليام دعكلاس ناو ماي «يبناو ضاسي رذاذ
 <قبناو هلكم عذس ناؤاىب ناو «يتلأ نمّولان نس



 نماووم ءبيسيعهقب ناو اريبجديف بيصيرو ارابم مرطس ناو
 . هررما لس هلامو هن ىلعافيان لاس كلاس ناو صويسملا
 عس ايلا أزل | ؟مه هسا ءاشنراكل سري عساتن| بابا فرم
 اذ ؟كىب ناو يطمي هنا اىقبناو لما نم ىقلاؤ توا ىف
 يتب ناؤه دلل نميقلاز بياندإ يف صرنا لأ عا هساو ماسي
 تاو عددي هدا *؟ يكب نأو جدتي هنأو < يني ناو تحتك يهيم ا
 كلاس ازاد ةموصتلا قرخع تكاحلا الإ كاد او مسكم لان 5يقب
 ملط < قي ناو ركحا يغب ناووكيرلجلا نم قلاَو ءومفح نعلياس
 ١يهنيب نم ىمتسالو اعّتمومسح لال ةىقدناوأ لطم ١ ؟يفنناو
 مهي لماح نكلياس كلاس ناو لساحلا يركن انلأ لع اهساو
 / متمرن او ةبناو كيال هناو يب نازل بأ نموا ديرااهامح
 ١ بنا «بهرلعا نب ولان قئاما | ذل اوهام كلاس #

 اهماو كيوبمزل وهم ؟قب ناو طعصتن « يا! ناورمدلذ
 مر ىنعمم نع لبس كاس نإ ليطعناو ضعرط | قرع تلال | ادب |
 يااا مصرف ١ يق نأ “ «رللا ميلا وهام
 جابر ضزض جب ناو مهسلا نم مزمرو «يقب ناو 2 !درلا نب
 ل _تاورعباد نم ممزعت يبناوزمسصلا نمر م6 ىقب ناواجو

 اعلا خفرشكحبارلا بابلإ لعاوماو عظنلاو ثجمدا نيرثم فاقد
 | 2 تامروج اذا يعنون يتلا نقلا: اك ئع لالاس كلاس ناذ
 | لئن يب ناو وتل ىفو ؟يقبناو ضرالا تاتو قد
 أ ءيهلاو وهام 3 قس ادفص ف يسال |انلأ لاغاهساو هسفن
 - از (قبنادر جا نم ول قرس يذلا نا بنان اكمتل جا نم

 ١ ١ المامظي كلاس ناو باش | نين:هبناو عور هو يش هناذ ؟كبذاد
 د

 م

 عما



 نع كلاس ناو هله «ينإب ملظرولا قد ناو دلما نموتلا
 لدي قس يزل ١ قب نا <هيقلاو هلع أ واع هن وه نم قراسلا

 بردا نميجلاو ةدرسإثرل نع كلاس ناو ةامماقراسلاز "قب ناو
 قراسلا و يب ناو ضمباقراسلاو «يفبناوروسا قراسلا٠ !يقبناو

 يلاو» لهب نم لاذ نام !مالاحا نمده له كل لتي ناذ كما رسا مسا
 ش1 تيباأل هانم 0 :راسلاو "كابن او تارجلا نم قراسلاذ | فكبناو 3

 7 وهام ف ىسداسلا بايب |ملعاهسار ينج قراسلاو يبن او
 ناذ ضبا مولان عري يف كل ءابح هلع لئاس كلاس ناز دينا
 فكوامور هني يشن ؟يفدناو تابل | نمد ؟يبناو كطعروو اب

 .دوس امهناَونا” نجا نم غلا رثولام كالي نا محيارهنو
 ددل] م امد ناو محارم هيب نإو فيبإ يعتق نو
 لح ملشلا ف تكوناسل | بابن ا جكسار فلتخ لولو هيفي نار

 م ند < 0 نايل اء دلما هب لفي لش براهيا سك نم اخذ ابا رحلا

 تاني |لعاهساو هب فطم رد يغب ناو دبر دظ قب نان <«ةلوعبا
 تن لل نمىلا» قعر مهاب رميا نكل اس كلاس نافرمجلا يلرشع

 تدر ين |ملع ا هدناو يح دريجلاو يب ناو لل اهرب اي
 نمّقلاذ البارون بوله موتا ب أنك ئعلناس كلاس ناذ تلا نع
 مالي اوين جب ناو قبناوشومف اهب نان ؟نلعا
 تعلبإس كلاس اذان قلل | نعل سلا تيدرشعلاو دحاولاانلأ لا
 ملا ايقب ناو ؟نلويا نهلاو ىضالال بت كباس اهجررو ةام |
 دهر جقربلا عمن باب معارسار لد تيل درا "قبو وف ترع
 نم ساثنإ| نهرحا جهننا تمدرا اذا يد هساواش نا تاس مافك



 نم ىدو كلب يب تك زب شعوتالا نم مهرب نزعت تاو الذ
 نيكل ما جرب مركذ كلا نما انااهو متكذ يالا >ئنثال اًوالا
 طنو ركز نا ةزد بركه نارا يفمرطنو رّيكأس و مهول.

 ' يملا فرتلوتو ملكت يأ زب عطا هي عيرعلا بحاص سعدي
 مدهش ها تدربت كاطرعلا نب زج تيرا بعاس عساي
 . بتكترل هدا ةنبراالا يفدركد مدتكت 1-2 ةنرب ترا بحاسلا

 | ميرا يفرهمتو ريتك ن ازمملا ةزب مبرد واوراو مربع إنش دتو ع
 7 مهردو مسكت يدجنا جرب الا ف مصرتو مسكت برخعلا جنوب 2

 نا يارب حراق رتلهتر ريتك ونرلا ةزرب برن مدرتع يف
 مكسو ميم درب مستتر لال هكر بيا يعمد اذ تدرأ نلِمّيَسَو
 .كابلأوا هع هيب نولي بكت تباو ممارس او قبر نمرهساب

 33 ناركزنو كل بع هيبتا نادك و ريبشو دوعو رهدتسو
 مهحاذ يعيعاسو مبنيا ز نيت يذلا َّتاؤر الا
 هيأ وسسأ هسا يؤ كونت هدساواشنا تاهطات
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 0١ ولا حالم لدي داعرلا نع حاسلاو شكا ضان ىلع كار! 2

 انفع واج ب ل تديصم_ ير افلا ثايمربا هدو هدط ثاو ءاسنا» ُ

 571 بكىلع كدر س انشر ابنا اب لب هنأه علا هضم اها 0
 م اناا ايحكر م همس مزاد تبع 2 ع + تلاكاو هس هثدرا ء ىكيقي 1 5

هناجر فلا هضوعمو ااه ئحجاسللا تمل متع للا ترا ا لص و
 

 داو لعب (مداضرا هبا لمي هَ :

 نسا اس لو لباسم للا تن اما كيا قاع

 ظ فر منائرقك فور 7 ا 2 م

 |ةنيو ضرلا تق نلضد مش لعل و تابوا وا لإ لا ص ىلع

 افكراو لصرلور انسرلا لع مي هنا كيرلا سما ودم غيل

 ايزو اننا احن كي اصاخلا ضةكا ىواناو لبق دنع ةاص ىلع لادن

 2009_- ا

 رك جرمالاو ماو اد اه دعوا مّرلاو مناع لسن بغلا

 ا لاو بقتال لعل ب نات بقل اهف مدان امن حم
 | ل كتر مرلو صفا ىلع لشسو وادعوا رس اه شا نع ىاسلا

 للا تبون را تاجا ناو ناسا مح علا مياس 5
 اك

يمو ١ زا ىحن سيلا صكلاو لكمدلاو تشد سىس ا 1
 أ بتل ه

 جت ضم او او رابرك ف لاقشرلاو_ر اصكاو كا او بوم ا ىلع لسماع

 ادزا اماه هس زاد اف عصن عمل و مدلاو مقرل "لع كلو ع مشل )

 عما تولطالع ليد هل متو تاما اند كا اع لدغ بلا هن

 ”ىارااح نش ىاهك بيئو للا ام امام فعر ا تام دا

 اال ولا لاو رايغكاو ا سنك ناس كاع لع ضلامخ
 [امخب عب تلعاوا ديك اي ديام 0 ل مروح 10 يس مدح
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 ل مسسيسيسسل ا د لجصصي

 مح ومتر أراد كد ءرامضصولا لك نر[ درصرم هيت ىاع لع و ظ

 0 دو صلى ابيع ؟لضا لفاع لع هنو

 ايتوحو ارااو طار ت زن ج يتع ناو لاك عامتولا كي
 ١ كر وا لاوارمحي ةاسوا دامو ءدمل : اد سو 1

 : راه ت تبتع لع تلا و بياغلا» كي لم ل لاعمل بد اهم

 5 رك لما نعى لوى لاح ل داع سيكا ايقيقو ١ امااخ 5 |
 ١ لم عمل ارو فاك تير ول ضو !نااق ماو ار 1

 * تلا وكرثع عيالاو راثاااب ةعونصم تملاو ميركاو ا ي ملكك ىلع

 ١ مكرلا ل ولع لاو ديلا سمع ام علي هئااك ' ىلا هضوحو ار ى

 ] ملم ا رهط لمقر يبو سين لوك او فلا كاع ل برو

 | ويمسعج . هئااجريضلا اهو عز انااو 3 لضاو ضو سمع ساق او ماه عيبا

 وعيار لا ىف كشر ناع ١ ىلع لع
 ظ - الكل باع دقو ارق

 | 0 تاك معك تردا اعلي نايك انش رس اراد تلعااب  ءاضا رو
 1 ليت مارا عي هت اذاخ رضلا ايو اذا مصزتخ هعا#ا لي

 9 م اسم ىلع ل ست مهطيزللاو ءاخحلاو عتاد اصف ىلع ظ
 هبل هلال سباع تتوج دعوا ١ ىرقلفو
 22 افا ىنثا "ذى "ةفيقم سفلا صرع ل رهف

 7 شيئا ثانلاو | مالو كورلا قت هصضراصنااف

 نمكل ا هملانف * لما ىف هذفملاو فر سطلا تي ا2|ى راعاهمناد |

 ا (مةلئام ىيملاف لكشوك كد مروا نو سطل ءاص ا از زيسلا“

 0 اطلشيو فك تدار اذ نامل طفت ضافا

 , تطمج اه يطكش ايو نأ فاو ثعلب ل 00
 1 ْ بف ث هل لم كياضو ةئاكدو هلاح ىصتاتو دءااؤار « صلاه صب

 1 او لعل د اخ هيعس لضاد لكن هز نأ نا ىلا تيرا لفن اف 201

 "94 لو ميناج سا ىت هل مان ىنأل 0 أ سلمك كر ام لكس

 دم“

 2 م د



 صا د. وحس .
 رونا" يندب اهنا... ا

 و

 تارت هي 9ك اهزإ تاما اعب نام هلم صان لا اه هاو اهب نااز ْش ريا دطواو حاوزورا تدد حل ور نو هظكا بضااغ كراس ١ 7 هتصاناها فرصتن ا تدرا اذا هقرلاو ضدكلا ف لاكش يوم عض 1 0 عت 00 فرعاو

 اكوا توون اميط اا قل مااهععدع ما "نعل
  ايوص نهب مسا أعب تاو رصم فمَن دلث صاداعت تااد سكول
 امددن_مالخ معز اييف بت ااب ثاو ىعانا ان هئرؤت اهب تاو

 | تاوايكم ديت عفو مش اهن ت ثاو اهم صن يصب ,طاقق ثاو
 | اا ا بالشام تلامس اع
 كلاود عبرت "وامي تاو نكات ١١ اعقب تاو ممن اهت درك

5 " 1 1: 0 » 

 ] "لاو - نا ”لنرط يضل اتي تار هاصلا

 : ساو لامس متصان لا آه بس | قل ناو بؤكه يمان د ( اهو اف هنت ار
 أ مداه درا ن6 نان لكس هيف تأف كاخ فهن تي للا ظن او

 0 00 ملك ن اًتراملكت تاو عر دا س اكرا
 أمل د و اكل اح ادار نفلا مرر لا تاف ىلمك لكت ن :0 ناو

 | تياهاطظناو نيطك م لع ىهم تمام را ضررلا تاس ص مدل نااو
 5 اناا يمصس .ءاضاد :رلك رق ن تآف تاان لوك ا تيواهلا

 | مّمىهِم نع لاس دمنا ان او عك ئاهدهت عع نت نتا

 ا اهن تاه 39 | االم طلل ااو ون نا لمي له

- 
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1 . 

 . امطا اف تدماجو م اه تررا ان هيلو طفلا |

 ”الناو عةادلب تدعاص ىت وعن ثا او كم صل | ب ناك ىي-تادملا

 وصولا نموا باو د طوا تانايبح ا طوا را ىب سى لل تدرا أ

 " ارك نيل اهب ثاد مياىخ نيون غب تاخد طوي هيما وا” |
 ' هاقي داو مولا لع ين «اعن او فلا ضوا ءابسلا تثق هنددتاشي تاذ ظ
 ثيم اه نكزت اك ٠ -_: ألن او راكم ردار مص اشك عبد -/فمتا) لع يؤ 1

 ث دمهم ( اهي تاو دبا تائب نست هماداعب ناو مربكطاع تانرغم ا 1
 تماعملاش رام نيدنإفو تدعم رع لرسم انا 0

 تاو لقد ماعز « اهب ثاو بهر' اري ااهتيش تاغاللثاد_زل ا عطا ا

ثاو ىساع دعمت ٠ و
ص اوبر عامب

و م اضو ما بر
باسكال ع 2ص ك

 » 

هامن ثاو لد فدع لص سي ى
و فشك ىوا صرم صلو 
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